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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. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 
quatro anos, realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de seus 
antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subseqüente, observado, 
quanto ao mais, o disposto no art. 77. 
      Parágrafo Único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou 
função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de 
concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V. 
 

1 – Sugestões localizadas1  

   
      
   SUGESTÃO:00324 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA A ELEIÇÃO E POSSE DE GOVERNADORES E  
VICE-GOVERNADORES DE ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:01372 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS ELEIÇÕES PARA PREFEITO, GOVERNADOR, PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA, VEREADOR, DEPUTADO ESTADUAL, DEPUTADO FEDERAL E SENADOR  
SEJAM REALIZADAS NO DIA 3 DE OUTUBRO, COM A POSSE FIXADA PARA O DIA 3  
DE DEZEMBRO. 
   
   SUGESTÃO:01483 DT REC:23/04/87 

                                                      
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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Autor:   
   FERNANDO GOMES (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO QUE A ELEIÇÃO DO GOVERNADOR E DO  
VICE-GOVERNADOR DE ESTADO E DOS PREFEITOS MUNICIPAIS, PARA EXERCER  
MANDATO DE QUATRO ANOS, REALIZE-SE NO DIA 1o DE NOVEMBRO E A POSSE,  
NO DIA 31 DE DEZEMBRO. 
   
   SUGESTÃO:01542 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS, A PRIMEIRO  
DE OUTUBRO DE 1988, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUSIVE NO  
DISTRITO FEDERAL, E QUE A POSSE DOS ELEITOS SE DÊ EM PRIMEIRO DE  
JANEIRO DE 1989. 
   
   SUGESTÃO:02658 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A POSSE DE VEREADOR, PREFEITO, VICE-PREFEITO, GOVERNADOR E  
VICE-GOVERNADOR DE ESTADO, OCORRA A 1o DE JANEIRO DO ANO SUBSEQUENTE  
AO DAS ELEIÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:03252 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE ELEIÇÃO DIRETA PARA GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, DEPUTADOS  
FEDERAIS E ESTADUAIS NO DISTRITO FEDERAL, PARA MANDATO DE 4 ANOS, 90  
DIAS ANTES DO TÉRMINO DOS MANDATOS, VEDADA A REELEIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:03863 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA, GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR, PREFEITO E VICE-PREFEITO  
SEJAM REALIZADAS QUARENTA E SEIS DIAS ANTES DO TÉRMINO DOS MANDATOS  
CORRESPONDENTES AOS REFERIDOS CARGOS. 
   
   SUGESTÃO:04623 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR, O  
MANDATO E OS LIMITES DE IDADE PARA OS RESPECTIVOS CARGOS. 
   
   SUGESTÃO:04643 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE A ELEIÇÃO DIRETA E O MANDATO DE QUATRO ANOS PARA GOVERNADOR E  
VICE-GOVERNADOR DE ESTADO, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 
   
   SUGESTÃO:04733 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE PRAZO DE POSSE PARA GOVERNADORES E VICE-GOVERNADORES. 
   
   SUGESTÃO:05382 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NÃO SEJA SUPERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS O PERÍODO  
COMPREENDIDO ENTRE A ELEIÇÃO E A POSSE DO PRESIDENTE E DO  
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DO GOVERNADOR E DO VICE-GOVERNADOR DE  
ESTADO, DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. 
   
   SUGESTÃO:06023 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ELEIÇÃO E O MANDATO DE GOVERNADOR,  
VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SEUS  
SUPLENTES. 
   
   SUGESTÃO:06719 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR E  
VICE-GOVERNADOR. 
   
   SUGESTÃO:07937 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE A POSSE NOS CARGOS DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA, GOVERNADOR  
E PREFEITO SE DÊ EM 31 DE JANEIRO DE 1991. 
   
   SUGESTÃO:08601 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A DATA DA ELEIÇÃO E A DURAÇÃO DO  
MANDATO DOS GOVERNADORES E VICE-GOVERNADORES. 
   
   SUGESTÃO:08720 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ELEIÇÃO DOS GOVERNADORES E DOS VICE-GOVERNADORES  
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, E SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA  
PROPAGANDA ELEITORAL. 
   
   SUGESTÃO:08751 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE AS ELEIÇÕES E A DURAÇÃO DOS MANDATOS  
DE GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E DEPUTADOS ESTADUAIS. 
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   SUGESTÃO:08913 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ELEIÇÃO DE GOVERNADOR E DE VICE-GOVERNADOR DE  
ESTADO E SOBRE AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E OS CORPOS DE BOMBEIROS  
DOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:09162 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, OS GOVERNADORES DE ESTADO E OS  
PREFEITOS MUNICIPAIS TOMEM POSSE DENTRO DE QUARENTA E CINCO DIAS DA  
DATA DAS ELEIÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:09234 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PRESIDENTE E O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, OS  
GOVERNADORES E VICE-GOVERNADORES DE ESTADO, OS PREFEITOS E OS  
VICE-PREFEITOS TOMEM POSSE NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE  
AO DA ELEIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:09565 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   CÂM. MUN. DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG 
VICTOR SILVA DUARTE - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE A REDUÇÃO DO PERÍODO ENTRE A ELEIÇÃO E A POSSE DE  
GOVERNADORES. 
   
   SUGESTÃO:09724 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A ELEIÇÃO E A POSSE DE GOVERNADOR E  
VICE-GOVERNADOR. 
   
   SUGESTÃO:09955 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DE ESTADO SEJA  
EM DOIS TURNOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

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: 
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https://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. 16 - A eleição de Governador e Vice-Governador, para mandato de quatro 

anos, será realizada simultaneamente em todo o País a quinze de novembro do 

ano anterior ao da conclusão do mandato dos seus antecessores, através de 

sufrágio universal e voto direto e secreto, por maioria absoluta de votos, excluídos 

os em branco e os nulos, fixada a posse quarenta e seis dias depois.  

Parágrafo único - Não sendo obtida a maioria absoluta, nova eleição será realizada 

em trinta dias entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno, sendo eleito 

o que receber maioria de votos, excluídos os em branco e os nulos. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 17 - A eleição de Governador e Vice-Governador, para mandato de quatro 

anos, será realizada simultaneamente em todo o País a quinze de novembro do 

ano anterior ao da conclusão do mandato dos seus antecessores, através de 

sufrágio universal e voto direto e secreto, por maioria absoluta de votos, excluídos 

os em branco e os nulos, verificando-se a posse no dia 1º de janeiro subsequente. 

 

Parágrafo único - Não sendo obtida a maioria absoluta, nova eleição será realizada 

em trinta dias entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno, sendo eleito 

o que receber maioria de votos, excluídos os em branco e os nulos. 

 

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

do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/6/1987, Supl., a 

partir da p.39.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

estado/subcomissao2b 

 

Nota: por entendimento do relator da Comissão da Organização do Estado II – a 

matéria foi excluída do substitutivo por ser pertinente à outra Comissão. 

Muitos dispositivos relacionados com os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

e com o Ministério Público, puderam ser eliminados em razão do entendimento de 

que as disposições constitucionais relativas à União - já amplamente tratadas em 

outras Comissões - aplicam-se aos Estados.  

Substitutivo do Relator da Comissão II, p.3. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

83.pdf 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-83.pdf
https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-83.pdf
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Não foram localizadas emendas. 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

 

 
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – IV 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 7º - 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 quatro 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. 9º - Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assumirem outro 

cargo ou função na administração pública direta ou indireta. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 15.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 6º - 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 quatro 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. 8º - Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assumirem outro 

cargo ou função na administração pública direta ou indireta. 

 

Consulte na 8ª e 9ª reunião da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário 

da Assembleia Nacional Constituinte de 8/8/1987 e 22/8/1987, Supl., a partir da p. 

131 e 105 respectivamente.  
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Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

partidaria-e/comissao4 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 56 - 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 157, para 

mandato de quatro 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. 58 - Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assumirem outro 

cargo ou função na administração pública direta ou indireta. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 60 - O Governador de Estado será eleito até cem dias antes do término do 

mandato de seu antecessor, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 153, para 

mandato de quatro anos, e tomará posse no dia 1º de janeiro do ano subseqüente. 

Parágrafo único - Considerar-se-á eleito o candidato a Vice-Governador, em 

virtude da eleição do candidato a Governador com ele registrado. 

Art. 61 - Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assumirem outro 

cargo ou função na administração pública direta ou indireta. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 54.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 39 - O Governador de Estado será eleito até quarenta e cinco dias antes do 

término do mandato de seu antecessor, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 

111, para mandato de quatro anos, e tomará posse no dia 1º de janeiro do ano 

subseqüente. 

Art. 40 - Perderá o mandato o Governador ou o Prefeito que assumir outro cargo 

ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em 

virtude de concurso público, observado o disposto no artigo 70, I. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 33.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

Art. 30 - O Governador de Estado será eleito até quarenta e cinco dias antes do 

término do mandato de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e tomará 

posse no dia 1º de janeiro do ano subseqüente, aplicando-se a regra do artigo 87 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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e parágrafos. 

Art. 31 - Perderá o mandato o Governador ou o Prefeito que assumir outro cargo 

ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em 

virtude de concurso público, observado o disposto no artigo 48. 

 

Destaque apresentado nº 7744/87, supressivo.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1553. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 30. O Governador de Estado será eleito até quarenta e cinco dias antes do 

término do mandato de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e tomará 

posse no dia 1º de janeiro do ano subseqüente, aplicando-se a regra do artigo 91. 

Art. 31. Perderá o mandato o Governador ou o Prefeito que assumir outro cargo ou 

função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude 

de concurso público, observado o disposto no artigo 49. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 11 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 29 e 30. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão das emendas 01730 e 01316. A matéria resultante da fusão 

foi aprovada. 

Destaque nº 1449, supressivo. Supressão das expressões "aplicando-se a regra do 

art. 91" do art. 30. O destaque foi rejeitado. 

Requerimento de destaque nº 1310, referente à emenda 01523. A emenda foi 

rejeitada. 

Votação das emendas não destacadas: 00120 e 00401. As emendas foram 

rejeitadas.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 9/3/1988, a partir da p. 

8168. 

 

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

2º) 

Art. 28. O Governador e o Vice-Governador de Estado serão eleitos até quarenta e 

cinco dias antes do término do mandato de seus antecessores, para mandato de 

quatro anos, e tomarão posse no dia primeiro de janeiro do ano subseqüente, 

observado, quanto ao mais, o disposto no art. 79. 

Art. 29. Perderá o mandato o Governador ou o Prefeito que assumir outro cargo ou 

função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude 

de concurso público e observado o disposto no art. 39. 

 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

                                                      
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/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/201anc09mar1988.pdf
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Requerimento de reunião de emendas e destaques, para votação dos artigos 28 a 

43. A reunião foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/8/1988, a partir da 

p. 12904. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 27. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado realizar-se-á 

noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, para mandato de 

quatro anos, e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subseqüente, 

observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.  

Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou 

função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude 

de concurso público e observado o disposto no art. 37, I, IV e V. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato 

de quatro anos, realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de seus 

antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subseqüente, 

observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.  

Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou 

função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude 

de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

o caput do art. 28. 

Houve renumeração dos artigos. 

(consulte quadro comparativo das propostas de redação, fl. 33). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00001 APROVADA 

                                                      
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://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11  

 

Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   TÍTULO  
Do Poder Executivo  
Parágrafo ..................................  
Os Governadores dos Estados e os Prefeitos  
Municipais tomarão posse no dia 1o. de janeiro do  
ano subsequente às suas eleições. 
Justificativa: 
Este dispositivo permitirá a plena execução do orçamento. Evitar-se-á os grandes males hoje 
existentes, vez que a posse em 15 de março facilita o comprometimento orçamentário pelo governo 
que sai criando enormes dificuldades para o governo entrante.  
Parecer:   
   Promovida a fusão dos textos da emenda e do artigo 16 do Anteprojeto.  
Parecer favorável. 
   
   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Substitua-se no artigo 16 do anteprojeto da  
Subcomissão dos Estados a expressão "para mandato  
de quatro anos", pela seguinte: "para mandato de  
cinco anos".  
justificativa:  
Estabelecer o mandato do Governador e do Vice-Governador em cinco anos é medida que  
consulta aos interesses da Nação, haja vista que, em face das modificações de tendências e  
expectativas do corpo eleitoral e, numa sociedade dinâmica como a brasileira, com muitos 
segmentos ainda em formação, o mandato de quatro anos apresenta-se curto, e, um período 
demasiado extenso o de seis anos, que acaba por permitir o esvaziamento do conteúdo de 
legitimidade da outorga recebida.  
Pode ser até psicológico, mas o mandato de cinco anos oferece-se mais adequado. 
Parecer:   
   Parecer contrário. 
   
   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  
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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. 
   
   EMENDA:00116 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se, no Art. 16 a expressão "e Vice-Governador". 
Justificativa: 
A nossa história revela a impressionante incidência de problemas e crises políticas geradas a partir 
de situações em que se coloca a sucessão do Presidente pelo respectivo Vice-Presidente. Se bem 
examinarmos todas as crises instituídas devidas pelo menos nas últimas três décadas têm na sua 
origem essa questão sobre diferentes formas.  
As alianças que se compõem usualmente quando a eleição do Vice é decorrente da eleição do Titular 
(Presidente ou Governador) ou por outro lado situações que resultam de eleições de Titulares e Vices 
que representam oposições políticas inteiramente contrastante. Se as eleições são independentes 
(como já ocorreu em nossa história) – enfim, por um caminho ou por outro o que se tem visto são 
situações conflitantes a desembocar sistematicamente em crises devido às contradições políticas que 
se acabam armando.  
Muito mais simples e menos custoso política e socialmente será a eliminação da figura dos Vices, 
procedendo-se à substituição eventual dos Titulares (Presidente, Governadores e Prefeitos) pelos 
respectivos Presidente da Câmara ou da Assembleia e promovendo-se nova eleição, quando for o 
caso.  
Parecer:   
   Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00137 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Art. 16 ........................ 
Substituir.....quatro anos.....por...cinco anos..." 
Justificativa: 
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Tudo indica que a nação converge para aprovar mandato de 5 anos para o Presidente da República.  
Devemos adotar a mesma norma para os mandatos de Governadores de Estado.  
Parecer:   
   Parecer contrário. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – II 
 
   
   EMENDA:00315 REJEITADA 
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 "caput" do art. 17 a seguinte redação:  
"Art. 17. A eleição de governador e vice-  
governador, para mandato igual ao do Presidente da  
República, será realizada simultaneamente em todo  
o País quinze de novembro do ano anterior ao da  
conclusão do mandato dos seus antecessores,  
através de sufrágio universal e voto direto e  
secreto, por maioria absoluta de votos, excluídos  
os em branco e os nulos, verificando-se a posse no  
dia 1o. de janeiro subsequente". 
Justificativa: 
A emenda visa a estabelecer a harmonia, no que tange à duração, entre os mandatos do governador 
e vice-governador do estado com o mandato do presidente da República.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A matéria impertine a esta Comissão. 
 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – IV 
 
   
   EMENDA:00452 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o. e 11 e seu parágrafo, a seguinte redação:  
Art. 5o. - Para a eleição do Presidente da  
república, de Governadores e vice-Governadores, de  
prefeitos e vice-Prefeitos é exigida maioria  
absoluta de votos, excluídos os nulos.  
Parágrafo único ............................  
Art. 6o. - Os candidatos a vice-Governadores e  
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vice-Prefeito serão considerados eleitos em  
virtude da eleição do Governador e do Prefeito,  
com os quais estiverem registrados.  
Art. 7o. - O mandato do Presidente da  
República, do Governador e vice-Governador e do  
Prefeito e vice-Prefeito é de cinco anos, vedado a  
reeleições.  
Art. 8o. - O mandato dos Senadores, dos  
Deputados Federais, dos Deputados Estaduais e dos  
Vereadores é de cinco anos com reeleição.  
Art. 11 - As eleições para qualquer cargo  
eletivo serão realizadas no dia 15 do mês de  
Novembro e no dia 15 do mês de Dezembro em caso do  
segundo turno, para os ocupantes do Poder Executivo.  
Parágrafo único - A posse das eleitos,  
ocupantes do Poder Legislativo, dar-se-á no dia  
1o. de Janeiro do ano subsequente e a do Poder  
Executivo noventa dias após a primeira eleição e  
no caso da segunda, sessenta dias.  
Justificativa: 
O objetivo das alterações dos artigos 5o, 6o, 7o, 8o. e 11 e seu parágrafo único, visa tão  
somente a ajustar o que está preconizado por um princípio que é, no caso do Parlamentarismo, não  
haver necessidade de vice-Presidente da República, visto que o seu substituto legal é o Presidente 
da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.  
Quanto ao mandato de cinco anos, o consenso já indica para todos os eleitos, até mesmo para os  
Senadores. Na eleição em dois turnos, a primeira será no dia 15 de novembro e a segunda no dia 15  
do mês de dezembro, se o candidato não atingir maioria absoluta na primeira. Eleito no primeiro  
caso toma posse noventa dias após e no segundo, toma posse no prazo de sessenta dias.  
Sendo este o objetivo das emendas hora apresentadas. 
Parecer:   
   Cuida a Emenda da desnecessidade de Vice-Presidente da República, em caso da implantação do 
sistema parlamentar de governo; dos mandatos de cinco anos para todos os cargos eletivos e de 
datas de eleição e posse.  
Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00053 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   V - SUBSTITUTIVO DO SISTEMA ELEITORAL  
EMENDA SUBSTITUTIVA:  
Dê-se a seguinte redação ao art. 7o.:  
- O Governador de Estado será eleito até 90  
dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, salvaguardados os parágrafos 1o. e 2o.  
do artigo anterior, para mandato de quatro anos, e  
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tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente.  
Mantém-se o parágrafo único. 
Justificativa: 
Pretende-se a universalização do prazo de posse dos eleitos, em todos os níveis, em até noventa 
dias (90) do termino do mandato de seus antecessores.   
   
   EMENDA:00083 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja reduzido para quarenta dias o tempo  
compreendido entre a eleição e a posse dos  
governadores, constante no Artigo 7o. 
Justificativa: 
É preciso aproximar a posse do eleito da data da eleição. 
Além de obrigar os candidatos à elaboração dos planos de Governo durante a campanha eleitoral, o 
menor prazo impede que o Governador em exercício disponha de tempo para aprofundar os 
problemas a serem deixados ao sucessor, mormente se for de Partido contrário.  
 
   EMENDA:00162 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se, como parágrafo único, art. 9o.  
do Substitutivo da Comissão da Organização  
Eleitora, Partidária e Garantia de Instituições o  
que se segue:  
Parágrafo único. Não participará da  
administração pública direta e indireta quem não  
haja completado o prazo de, no mínimo, cinco anos  
de cessação da atividade técnica-profissional em  
empresa estrangeira.  
- Não poderá exercer atividade técnico-  
profissional em empresa brasileira, sob pena de  
crime de responsabilidade, quem não tenha deixado  
decorrer o prazo mínimo de cinco anos após sua  
participação na administração pública direta e indireta. 
Justificativa: 
Alia-se a moralidade administrativa à necessidade de defesa do interesse nacional. Com preocupante 
frequência, temos verificado que até os Ministros de Estado saem do Ministério diretamente para 
postos de comando em empresas estrangeiras. Pagamento de favorecimento ilícitos, em detrimento 
da economia brasileira? Justo prêmio pelo tráfico de influência? 
São situações suspeitas que se criam, por falta de medidas cautelares. Suprir-se-á a lacuna com este 
dispositivo constitucional.  
O decurso de cinco anos ensejará mudanças na máquina administrativa, de maneira que se tornarão 
menos viáveis a corrupção e o tráfico de influência. É o que se quer.  
   
   EMENDA:00189 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente Emenda propomos as seguintes modificações:  
Art. 7 - O Governador de Estado e o Prefeito  
serão eleitos, na forma dos parágrafos 1o. do art.  
anterior, para mandato de cinco anos;  
Parágrafo Único - Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Governador e Vice-Prefeito, em  
virtude da eleição dos candidatos a Governador e  
Prefeito com ele registrado. Suprimir o parágrafo 8o;  
Art. 10 - Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão, pelo sistema majoritário,  
respectivamente, três senadores, com mandato de  
cinco anos;  
Suprimir Parágrafo Único do art. 10.  
Art. 11. - Os Deputados Federais, Estaduais  
e Vereadores serão eleitos pelo sistema proporcional.  
Suprimir o Parágrafo Único do art. 11. 
Justificativa: 
As modificações propostas, no sentido de estipular em cinco anos todos mandatos dos Executivos e 
Legislativos, se deve ao nosso entendimento de que este é um período suficiente para que os 
executivos possam programar e cumprir as suas metas administrativas e políticas. Quanto aos 
Deputados, Senadores e Vereadores o mesmo tempo do mandato é por entendermos ser importante 
a coincidência do mandato dos Executivos com o dos Legislativos, na medida em que possibilita a 
diminuição dos gastos eleitorais. 
No Artigo 11 caracterizamos o sistema eleitoral pelo qual os Deputados Federais, Estaduais e 
Vereadores serão eleitos. Defendemos o sistema proporcional porque entendemos que este garante 
a sobrevivência dos partidos considerados pequenos e os de natureza ideológica. Cremos ser nosso 
dever, com o regime democrático, criar condições para uma sociedade pluralista, bem como lutar 
para diminuir a influência do poder econômico nas eleições.  
A eleição no distrito facilitaria o poder econômico, aumentando sua influência nos resultados das 
eleições e praticamente aniquilaria os partidos com ideologia diferente da classe dominante.  
Os partidos ideológicos, e as candidaturas populares seriam completamente aniquilados e não a esse 
perfil do parlamentar e da sociedade que desejamos.  
 
   EMENDA:00284 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o artigo 9o. do substitutivo do Relator:  
Artigo 9o. - Para assumir cargo ou função, de  
qualquer natureza, na administração pública direta  
ou indireta, o Governador e o Prefeito terão que  
renunciar ao mandato. 
Justificativa: 
A presente redação parece ter melhor sentido jurídico. Assumir e perder o cargo é uma circunstância. 
Ter de renunciar para assumir é outra condição mais lógica e mais democrática.  
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   EMENDA:00321 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 7o. 
Justificativa: 
Caberá às Constituintes estaduais tratar da existência ou não da figura do vice-governador, 
adaptando-se à Constituição Federal.  
   
   EMENDA:00322 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   No art. 7o. substitua-se a expressão "no dia  
primeiro de janeiro do ano subsequente" por  
"sessenta dias após o pleito". 
Justificativa: 
Não cabe na Constituição o estabelecimento de datas rígidas e, sim, prazos factíveis para cada uma 
das fases do processo.  
   
   EMENDA:00336 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   No Substitutivo da Comissão da Organização  
Eleitoral, Partidário e Garantia das Instituições  
suprima-se do art. 7o. e dê-se ao mesmo art. 7o. a  
seguinte redação:  
"Art. 7o. O Governador de Estado e o Vice-Governador  
serão eleitos até noventa dias antes do  
termo do mandato do seu antecessor, na forma dos  
§§ 1o. e 2o. do artigo anterior, para mandato de  
quatro anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente." 
Justificativa: 
Busca-se com a presente emenda uniformizar a data das eleições de Presidente, Vice-Presidente, 
Prefeito e Vice-Prefeito fixada em até noventa dias antes do termo do mandato do seu antecessor.  
Não se justifica uma eleição com apenas trinta dias de diferença quando ocorrer uma coincidência 
eleitoral.  
Com a supressão do que está contido no Parágrafo Único, haverá a faculdade de o eleitor escolher 
candidatos a Governador de partidos diversos, eliminando-se o voto vinculado na eleição majoritária.  
   
   EMENDA:00367 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao caput dos arts. 7o. e 8o.  
Art. 7o. - O Governador de Estado será eleito  
até 120 (cento e vinte) dias antes do término do  
mandato de seu sucessor, na forma dos §§ 1o. e 2o.  
do art. 6o, para mandato de quatro anos.  
Art. 8o. - O Prefeito será eleito até 120  
cento e vinte) dias antes do término do mandato  
de seu antecessor, para mandato de quatro anos,  
aplicadas as regras dos §§ 1o. e 2o. do art. 6o,  
quando se tratar de municípios de mais de cem mil eleitores. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00408 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 7o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 7o. - O governador de Estado será  
eleito, dentre cidadãos maiores de trinta anos e  
no exercício dos direitos políticos, até cem dias  
antes do termo do mandato do seu antecessor, na  
forma dos parágrafos 1o. e 2o. do artigo anterior,  
para mandato de quatro anos, e tomará posse no dia  
1o. de janeiro do ano subsequente". 
Justificativa: 
Acrescentamos um limite de idade mínima para candidato a Governador.  
Este limite, atualmente, é de 35 anos, mas preferimos reduzir para trinta anos a idade mínima dos 
candidatos a Governador porque isto representa uma melhor adequação à realidade dos tempos 
modernos.  
Ora, o fenômeno da comunicação a massa, a democratização das oportunidades de educação, as 
inter-relações dos meios sociais, promovidos, inclusive, pela revolução da tecnologia, propiciam um 
amadurecimento mais precoce dos cidadãos. Por que manter-se, assim, os tradicionais 35 anos de 
idade, quando o brasileiro médio, hoje, detém maior parcela de conhecimento a conscientização do 
que há poucos anos atrás?  
 
   EMENDA:00410 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 9o. do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 9o. - Não perderá o mandato o  
Governador ou Vice-Governador que assumir outro  
cargo ou função na administração pública direta ou indireta". 
Justificativa: 
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O dispositivo ora proposto visa atender os altos interesses nacionais. Governadores legitimados pelo 
voto popular são às vezes convocados para emprestar sua experiência à vida pública nacional, na 
gestão de órgãos da administração direta ou indireta. Muitas vezes, isso ocorre diante de uma crise 
conjuntural, onde a presença do Governador contribui decisivamente para a normalidade institucional 
ou econômica do País.  
Ora, convocado para servir ao País, o Governador não pode ser punido com a perda de um mandato 
conquistado nas praças públicas. A prevalecer entendimento contrário, os Governadores não terão 
condições de se dar à causa pública, muitas vezes em curtos períodos transitórios, exercendo 
funções na administração pública de maior amplitude e significação para os interesses nacionais.  
   
   EMENDA:00424 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   O artigo 7o. passa a ter a seguinte redação:  
"Artigo 7o. A eleição de Governador e de  
Vice-Governador, para cumprir mandato de quatro  
anos, será realizada simultaneamente em todo o  
País, em 15 de outubro do ano da conclusão do  
mandato de seus antecessores, por maioria absoluta  
de votos, excluídos os em branco e os nulos,  
verificando-se a posse no dia 31 de dezembro seguinte.  
Parágrafo único. - Não sendo obtida a maioria  
absoluta, nova eleição será realizada, em trinta  
dias, entre os dois candidatos mais votados no  
primeiro turno, sendo eleito o que reunir a  
maioria dos votos válidos". 
Justificativa: 
A tendência atual é reduzir o espaço de Governo paralelo e o lapso de tempo para a feitura dos 
chamados “testamentos políticos”.  
A outro passo, busca-se tolher a ação do Governante que deixa o Poder, ao fixar o término do seu 
mandato no último dia de vigência orçamentária.  
Esses normas, associadas à obrigatoriedade de observância de um Plano Anual de Trabalho, 
previamente aprovado pela Assembleia Legislativa, poderão propiciar menores chances de 
dilapidação de erário público.  
   
   EMENDA:00458 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo Único do Art. 7o. 
Justificativa: 
A mesma da Emenda ao § 3° do Artigo 6°.  
   
   EMENDA:00492 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se, ao art. 7o. do Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 7o. - Os Governadores de Estado e do  
Distrito Federal serão eleitos, na forma dos  
parágrafos 1o. e 2o. do artigo 15 de novembro do  
ano que anteceder o término do mandato de seus  
antecessores, tomando posse no dia 1o. de março do  
ano seguinte à eleição. 
Justificativa: 
A emenda pretende compatibilizar o calendário eleitoral, a partir da fixação da data de 15 de 
novembro para a realização dos pleitos, conforme diversos dispositivos desta Constituição.  
   
   EMENDA:00524 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art.... Os membros do Poder Executivo -  
Presidente, Governadores e Prefeitos, serão  
eleitos por sufrágio universal, direto e secreto,  
noventa dias antes do termo dos respectivos  
mandatos, por maioria absoluta de votos, para um  
mandato de quatro anos, assegurado o direito à  
reeleição, para um único período consecutivo.  
§ 1o. Não alcançando a maioria absoluta,  
renovar-se-á, até trinta dias depois, a eleição  
direta, das quais somente poderão concorrer os dois  
candidatos mais votados, considerando-se eleito  
o que obtiver a maioria dos votos, excluídos os  
votos em brancos e os nulos.  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Art. ... A fim de assegurar a coincidência  
dos mandatos eletivos, serão realizadas eleições  
em 15 de novembro de 1988, para eleger o Presidente 
da República, Governadores de novos Estados, do  
Distrito Federal, dos Territórios Autônomos,  
Prefeitos e membros dos diversos níveis do Poder  
Legislativo, cujos mandatos terminarão  
coincidentemente, com os dos atuais detentores de  
mandatos populares, eleitos nas eleições de 15 de  
novembro de 1986.  
§ único. Os membros do Poder Executivo, nos  
diversos níveis da Federação, candidatos à  
reeleição, estão desobrigados de desincompatibilizar-se. 
Justificativa: 
Esta proposição Constitucional objetive alcançar a coincidência de todos os mandatos eletivos, 
assegurando-se a realização de eleições gerais, quadrienais, com a consequentemente economia de 
recursos e de tempo. A administração pública ficará poupada dos constantes envolvimentos na 
dinâmica dos períodos eleitorais, e, todo um elenco de tensões, atritos, abusos do poder econômico e 
de autoridade, sacrifício de orçamentos e imobilização da atividade administrativa.  
Por outro lado, os mandatos iguais, coincidentes e quadrienais, estão em perfeita sintonia com a 
melhor tradição republicana, brasileira. A admissão da reeleição por mais um quadriênio, para os 
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membros do Executivo, nos diferentes níveis da Federação, constitui procedimento constitucional do 
sistema norte americano, inspiração e modelo dos fundadores da República Brasileira. 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:01298 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica art. 56 e seu parágrafo único  
suprimindo art. 57 e seu parágrafo.  
Nova redação:  
O Governador de Estado e o Prefeito serão  
eleitos até cem dias antes do termo do mandato de  
seu antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o.  
do artigo anterior, para mandato de quatro anos, e  
tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente.  
Parágrafo único - Considerar-se-ão eleitos os  
candidatos a Vice-governador e Vice-Prefeito em  
virtude da eleição do candidato a Governador e  
Prefeito com eles registrados. 
Justificativa: 
Em se considerando que os prazos estipulados para eleição de Governador e Prefeito são bastante 
semelhantes, optei pela fusão dos dois em um só diminuindo desse modo o n° de artigos que já são 
numerosos.  
   
   EMENDA:01938 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 58 do anteprojeto a redação abaixo:  
"Art. 58. Não perderá o mandato o Governador  
ou Vice-Governador que assumir outro cargo ou  
função na administração pública direta ou indireta." 
Justificativa: 
O dispositivo ora proposto visa atender os altos interesses nacionais. Governadores legitimados pelo 
voto popular são às vezes convocados para emprestar sua experiência à vida pública nacional, na 
gestão de órgãos da administração direta ou indireta. Muitas vezes, isso ocorre diante de uma crise 
conjuntural, onde a presença do Governador contribui decisivamente para a normalidade institucional 
ou econômica do País.  
Ora, convocado para servir ao País, o Governador não pode ser punido com a perda de um mandato 
conquistado nas praças públicas. A prevalecer entendimento contrário, os Governadores não terão 
condições de se dar à causa pública, muitas vezes em curtos períodos transitórios, exercendo 
funções na administração pública de maior amplitude e significação para os interesses nacionais 
   
   EMENDA:02009 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa do texto do Anteprojeto  
do relator, para adequação, capítulo II, do  
"executivo", seção I, do Presidente da República.  
"Art. - O Poder Executivo é exercido pelo  
Presidente da República, auxiliado pelos Ministros  
de Estado.  
Art. 156 - O Presidente e o Vice-Presidente  
da República serão eleitos simultaneamente, dentre  
brasileiros de mais de trinta e cinco anos e no  
exercício dos direitos políticos, por sufrágio  
universal e voto direto e secreto, em todo o País,  
noventa e dias antes do término do mandato de seu  
antecessor.  
§ 1o. - Considerar-se-á eleito o candidato  
que obtiver maioria absoluta de votos.  
§ 2o. - Se nenhum candidato alcançar essa  
maioria, renovar-se-á a nova eleição pelo mesmo  
processo indicado no caput deste artigo, trinta  
dias após a proclamação dos resultados,  
concorrendo apenas os dois candidatos mais  
votados, que não tenham retirado a candidatura.  
§ 3o. - Considerar-se-á o candidato a Vice-  
Presidência da República, em virtude de eleição do  
candidato a Presidente, com ele registrado.  
§ 4o. - É de cinco anos o mandato do  
Presidente e do Vice-Presidente da República.  
§ 5o. - Não será permitida a reeleição do  
presidente e Vice-Presidente da República, dos  
Governadores e Vice-Governadores, prefeitos e  
Vice-Prefeitos.  
§ 6o. - Substituirá o Presidente, em caso de  
impedimento, e suceder-lhe á, no caso de vaga, o  
Vice-Presidente.  
§ 7o. - O presidente tomará posse em sessão  
do Congresso Nacional e, se este não estiver  
reunido perante o Supremo Tribunal Federal,  
prestando o seguinte: "Prometo manter, depender e  
cumprir a constituição, observar as leis, promover  
o bem geral do povo brasileiro, zelar pela união,  
integridade e independência da república".  
Art. 157 - O Governador do 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 quatro 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.  
[...] 
Justificativa: 
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A experiência parlamentarista foi tentada em 1961, com acentuada tendência para o sistema da 
assembleia e residiu, porventura, nesse ponto a razão principal de seu malogro. Num país com larga 
tradição de governo pelo Chefe de Estado, um salto brusco na onipotência para a importância 
presidencial não podia deixar de ser malsucedido. A prudência mandava ensaiar um regime de 
transição, garantindo a estabilidade e a autoridade do Gabinete e deixando ao Presidente da 
República poderes suficientes para exercer uma ação moderadora.  
Decorrido pouco tempo de uma experiência decepcionante foi submetida a referendum do eleitorado 
a consulta sobre a manutenção do sistema parlamentar ou a regresso ao presidencialismo. E em 6 de 
janeiro de 1963 o eleitorado, por esmagadora maioria pronunciou-se a favor do sistema presidencial.  
Essa manifestação do eleitorado pode interpretar-se como significativa de que o presidencialismo é 
considerado pelo povo brasileiro, como definitivamente incorporado na Constituição Política.  
A Emenda proposta, defende como se viu, a compatibilidade do presidencialismo com certas práticas 
do parlamentarismo. E como a tendência dominante, nessa Constituinte, é no sentido de limitar os 
poderes do presidente da República ou, pelo menos, condicionar o exercício dos seus poderes, a 
Emenda satisfaz a ambas as partes.  
   
   EMENDA:02998 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 58  
Dê-se ao artigo 58 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 58 ....................................  
Perderão o mandato o Governador e o Prefeito  
que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta, sem  
licença das Assembléias Legislativas e Câmaras  
Municipais. 
Justificativa: 
A redação anterior do artigo tolhe a possibilidade do aproveitamento, em benefício do País e dos 
Estados, de homens públicos, que têm muito a oferecer em benefício da população.  
   
   EMENDA:03338 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa Dispositivo Emendado:  
Art. 56  
Dê-se ao art. 56 do Anteprojeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 56 - O Governador de Estado será eleito  
até cem dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, na forma do art. 157 e seus parágrafos  
desta Constituição, para mandato de quatro anos, e  
tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
Pretendemos compatibilizar o texto constitucional, retirando a remissão errada constante na redação 
atual do dispositivo que alteramos.  
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Parecer:   
   A referência ao art. 157 já consta da errata publicada (artigo 56).  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03523 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se: o parágrafo único do artigo 56 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a adequar o dispositivo ao caput do artigo 442, que trata da adaptação da 
Constituinte Estadual à Federal.  
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista de Governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-
se-á aos Estados, como também aos Municípios.  
Parecer:   
   O Sistema Parlamentarista adotado no Anteprojeto não traz, implícita, a exclusão dos cargos de 
Vice-Governador e Vice-Prefeito da Administração Pública.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03884 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I  
Da organização Político-administrativa  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados, do Distrito Federal,  
Dos Municípios e dos Territórios  
Art. Os Estados e o Distrito Federal se  
organizam e se regem pelas Constituições e leis  
que adotarem, observados os princípios desta  
Constituição.  
Parágrafo único - Reservam-se aos Estados e  
ao Distrito Federal todos os poderes que,  
implícita ou explicitamente, não lhes seja,  
vedados por esta Constituição.  
Art. O número de Deputados à Assembléia  
Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado e do Distrito Federal 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;  
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§ 2o. A remuneração dos deputados estaduais e  
do Distrito Federal não excederá o limite de dois  
terços do que percebem, a qualquer título, os  
deputados federais.  
Art. Os Governadores de Estado e do Distrito  
Federal serão eleitos para o mandato de quatro  
anos, e tomarão posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente.  
Parágrafo único - A eleição do Governador  
importa a do candidato a Vice-Governador com ele  
registrado.  
[...] 
Justificativa: 
O Título em epígrafe trata da Organização do Estado.  
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se-lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados.  
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo.  
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro-Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o “modus faciendi” deva ser deferido à lei. 
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios de legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto.  
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto.  
 
   
   EMENDA:04307 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 58  
Suprima-se o artigo 58 do anteprojeto. 
Justificativa: 
O artigo conflita com outros dispositivos.  
   
   EMENDA:04347 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- suprimir o parágrafo-único do art. 56 do anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 
Com a implantação do regime parlamentar de governo, aprovado pela Comissão de Organização dos 
Poderes, e sua extensão aos Estados-Membros, excluir-se do anteprojeto a eleição de vice-
presidente da República, o mesmo devendo ocorrer com a eleição a figura do Vice-Governador. 
De outro lado, não deve a constituição Federal estabelecer detalhamentos para organização dos 
Governos estaduais, sob pena de ferir a autonomia Constitucional dos Estados Membros.  
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Ao dispor expressamente sobre a eleição de Vice-Governador, o anteprojeto não só cria a 
incompatibilidade entre os diversos Governos, como tolhe os Estados Membros do poder de 
estabelecer ou não referida eleição.  
Parecer:   
   O assunto ficará a critério das Constituições Estaduais dependente do sistema de governo a ser 
definido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04912 PREJUDICADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 56  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo  
56 do anteprojeto:  
Art. 56 - ..................................  
Parágrafo - Observar-se-á; na eleição de  
Governador de Estado, o disposto nos parágrafos  
1o, 2o. e 3o. do artigo 157. 
Justificativa: 
A nossa emenda visa regulamentar a eleição de Governador de Estado, aplicando a essa eleição, os 
dispositivos que regulamentam a eleição do Presidente da República, buscando, dessa forma, a 
uniformização das eleições, para os diferentes níveis do Executivo.  
Parecer:   
   Já foi atendida na "errata" (art. 56).  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04952 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   I - Inclua-se no Capítulo V do Anteprojeto da  
Constituinte a Seção II, "Do Sistema Eleitoral",  
que passa a ter a seguinte redação:  
Seção II  
Do Sistema Eleitoral  
Art. 30. O sufrágio é universal e o voto direto e secreto.  
Art. 31. São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  
§ 2o. Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos.  
§ 3o. São elegíveis os alistáveis, na forma  
desta Constituição e da lei.  
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Art. 32. Os militares são alistáveis, exceto  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
Art. 33. Lei complementar estabelecerá os  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, tomando em conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
I - o regime democrático;  
II - a probidade administrativa; III - a  
normalidade e legitimidade das eleições, contra a  
influência do poder econômico ou o abuso do  
exercício de função, cargo ou emprego público da  
administração direta ou indireta;  
IV - a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 1o. São elegíveis os militares alistáveis  
de mais de dez anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis casos se afastem espontaneamente da  
atividade.  
§ 2o. São exigidos, como condição de  
elegibilidade, a filiação partidária e o domicílio  
eleitoral na circunscrição, pelo prazo mínimo de  
seis meses.  
Art. 34. O Presidente da República será  
eleito na forma desta Constituição, até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor.  
§ 1o. Considerar-se-á eleito o candidato que  
obtiver maioria absoluta de votos.  
§ 2o. Se nenhum candidato alcançar essa  
maioria, renovar-se-á a eleição, dentro de  
quarenta e cinco dias depois de proclamado o  
resultado da primeira. Ao segundo escrutínio  
somente concorrerão os dois candidatos mais  
votados no primeiro, sendo eleito o que reunir a  
maioria dos votos válidos.  
§ 3o. Ocorrendo desistência entre os dois  
candidatos mais votados, sua substituição caberá  
ao terceiro mais votado, e assim sucessivamente.  
§ 4o. Considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Presidente da República em virtude da eleição  
do candidato a Presidente com ele registrado.  
§ 5o. É de cinco anos o mandato do Presidente  
e do Vice-Presidente da República.  
§ 6o. Não será permitida a reeleição do  
Presidente e Vice-Presidente da República, dos  
Governadores e Vice-Governadores, dos Prefeitos e  
Vice-Prefeitos.  
§ 7o. Substituirá o Presidente, em caso de  
impedimento, e suceder-lhe-á, em caso de vaga, o  
Vice-Presidente.  
Art. 35. O Governador do Estado será eleito  
até cem dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, na forma dos §§ 1o. e 2o. do artigo  
anterior, para mandato de quatro anos, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente.  
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Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Governador em virtude da eleição  
do candidato a Governador com ele registrado.  
Art. 36. O Prefeito será eleito até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos §§ 1o. e 2o. do art. 5o.  
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Prefeito em decorrência da  
eleição do candidato a Prefeito com ele registrado.  
Perderão o mandato o Governador e o Prefeito  
que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta.  
Art. 38. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão, pelo sistema majoritário,  
respectivamente, três Senadores, com mandato de  
oito anos.  
Parágrafo único. A representação de cada  
Estado e do Distrito Federal renovar-se-á de  
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e  
dois terços.  
Art. 39. Os Deputados Federais e Estaduais  
serão eleitos pelo sistema distrital misto, voto  
majoritário e proporcional, na forma que a lei  
estabelecer.  
II - Renumerem-se as seções deste capítulo e  
os artigos subsequentes, suprimindo-se:  
a) a parte final do Preâmbulo, que reza: "o  
voto é secreto, direto e obrigatório, e as  
minorias terão representação proporcional no  
exercício do poder político;"  
b) as alíneas a, b, c e d do inciso I do art. 28;  
c) as alíneas a, b, c, d, e, f, g, h do inciso II do art. 28;  
d) as alíneas a e b do inciso III do art. 28;  
e) as alíneas a, b, c, d do inciso IV do art. 28;  
f) os artigos 56, 57, 58, 157, 158 e seus parágrafos;  
h) a parte final do art. 96, que reza: "pelo  
sistema distrital misto, voto majoritário, direto,  
secreto e proporcional em cada Estado, Território  
e no Distrito Federal, na forma que a lei estabelecer".  
i) no "caput" do art. 97, a expressão:  
"eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário";  
j) o parágrafo 1o. do art. 97. 
Justificativa: 
A Emenda, ora submetida ao exame desta colenda Comissão, a rigor, não inova, nem altera o texto 
que se pretendeu sistematizar. Ela, apenas, reagrupa o que foi dispensado, e nisso alinha-se ao 
objetivo primordial da Comissão sistematizadora. 
Com efeito, a aglutinação dos dispositivos concernentes ao processo eleito, num único capítulo ou 
seção, é medida impositiva, já que atende entre outros, aos seguintes reclamos: 
1) favorece sua pronta identificação no texto constitucional;  
2) enseja tratamento sistêmico a matéria versada nas constituições anteriores, de forma dispersiva e 
desatenta à sua relevância;  
3) acolhe decisão dos constituintes da Comissão Temática que, ao dedicarem um capítulo ao 
Sistema Eleitoral, precedendo outro referente aos Partidos Políticos, pretenderam manifestar seu 
entendimento de que ambas as matérias se aproximam por sua interdependência e igual relevância.  
E cabe aqui solicitar a atenção do ilustre Relator desta Comissão para um critério a ser considerado 
sempre no seu árduo trabalho de sistematizador: onde se impõe opção entre propostas concorrentes, 
chá de se dar prioridade aquela oriunda da Comissão Temática específica, cujos membros nelas se 
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inscreveram, exatamente por considerarem as matérias nelas analisadas áreas de sua especialidade 
ou de sua experiência mais rica. 
Pelo exposto, espero o acolhimento da Proposição.  

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:01202 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica art. 60 e seu parágrafo único  
suprimindo art. 64 e seu parágrafo.  
Nova redação:  
O Governador de Estado e o Prefeito serão  
eleitos até cem dias antes do termo do mandato de  
seu antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o.  
do artigo 153, para mandato de quatro anos, e  
tomarão posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente.  
Parágrafo único - Considerar-se-ão eleitos os  
candidatos a Vice-governador e Vice-Prefeito em  
virtude da eleição do candidato a Governador e  
Prefeito com eles registrados. 
Justificativa: 
Em se considerou que os prazos estipulados para eleição do Governador e Prefeito são bastante 
semelhantes, optei pela fusão dos dois em um só diminuindo desse modo o n° de artigos que já são 
numerosos.  
Parecer:   
   O prazo de 45 dias antes do término do mandato do Governador e Prefeito, foi aceito pelos Srs. 
Constituintes da Comissão como mais adequado; prazo maior interferiria nos trabalhos de final de 
gestão do Governo em exercício. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:01824 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 61 do anteprojeto a redação abaixo:  
"Art. 61. Não perderá o mandato o Governador  
ou Vice-Governador que assumir outro cargo ou  
função na administração pública direta ou indireta." 
Justificativa: 
O dispositivo ora proposto visa atender os altos interesses nacionais. Governadores legitimados pelo 
voto popular são às vezes convocados para emprestar sua experiência à vida pública nacional, na 
gestão de órgãos da administração direta ou indireta. Muitas vezes, isso ocorre diante de uma crise 
conjuntural, onde a presença do Governador contribui decisivamente para a normalidade institucional 
ou econômica do País.  
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Ora, convocado para servir ao País, o Governador não pode ser punido com a perda de um mandato 
conquistado nas praças públicas. A prevalecer entendimento contrário, os Governadores não terão 
condições de se dar à causa pública, muitas vezes em curtos períodos transitórios, exercendo 
funções na administração pública de maior amplitude e significação para os interesses nacionais.  
Parecer:   
   De acordo com a Justificativa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02841 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 61  
Dê-se ao artigo 61 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 61 ....................................  
Perderão o mandato o Governador e o Prefeito  
que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta, sem  
licença das Assembléias Legislativas e Câmaras  
Municipais. 
Justificativa: 
A redação anterior do artigo tolhe a possibilidade do aproveitamento, em benefício do País e dos 
Estados, de homens públicos, que têm muito a oferecer em benefício da população.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Considerando a solução adotada pelo novo substitutivo. 
   
   EMENDA:03151 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 60  
Dê-se ao art. 60 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 60 - O Governador de Estado será eleito  
até cem dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, na forma do art. 153 e seus parágrafos  
desta Constituição, para mandato de quatro anos, e  
tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
Pretendemos compatibilizar o texto constitucional, retirando a remissão errada constante na redação 
atual do dispositivo que alteramos.  
Parecer:   
   Sugestão oportuna e correta, para efeitos de compatibilização. Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:03324 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 31  

 

Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se: o parágrafo único do artigo 60 do Projeto. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a adequar o dispositivo ao caput do artigo 435, que trata da adaptação da 
Constituição Estadual à Federal.  
Ora, ao instituir-se o Sistema Parlamentarista de Governo, pressupõe-se que tal Sistema estender-
se-á aos Estados, como também aos Municípios.  
Dessa forma, inexistindo o Vice-Presidente da República, inexistindo também o Vice-Governador e o 
Vice-Prefeito.  
Parecer:   
   Concluímos pelo não acolhimento pois a opção pelo Parlamentarismo nos Estados independerá da 
supressão proposta. 
   
   EMENDA:03679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados, do Distrito Federal,  
Dos Municípios e dos Territórios  
Art. Os Estados e o Distrito Federal se  
organizam e se regem pelas Constituições e leis  
que adotarem, observados os princípios desta  
Constituição.  
Parágrafo único - Reservam-se aos Estados e  
ao Distrito Federal todos os poderes que,  
implícita ou explicitamente, não lhes sejam  
vedados por esta Constituição.  
Art. O número de Deputados à Assembléia  
Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado e do Distrito Federal 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;  
§ 2o. A remuneração dos deputados estaduais e  
do Distrito Federal não excederá o limite de dois  
terços do que percebem, a qualquer título, os  
deputados federais.  
Art. 57. Os Governadores de Estado e do  
Distrito Federal serão eleitos para o mandato de  
quatro anos, e tomarão posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente.  
Parágrafo único - A eleição do Governador  
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importa a do candidato a Vice-Governador com ele  
registrado.  
[...] 
Justificativa: 
O Título em epígrafe trata da Organização do Estado.  
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se-lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados.  
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu gênero, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo.  
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro-Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o “modus faciendi” deva ser deferido à lei. 
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios de legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto.  
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto. 
Parecer:   
   Propõe a emenda uma nova redação no título IV do Projeto, concluímos pela aprovação parcial 
uma vez que vários dispositivos foram aceito no Substitutivo. 
   
   EMENDA:04050 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 61  
Suprima-se o artigo 61 do projeto. 
Justificativa: 
O artigo conflita com outros dispositivos. 
Parecer:   
   A mudança na redação do artigo eliminou a possibilidade de conflito com outros dispositivos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04086 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
- suprimir o parágrafo único do art. 60 do projeto do Relator. 
Justificativa: 
Com a implantação do regime parlamentar de governo, aprovado pela Comissão de Organização dos 
Poderes, e sua extensão aos Estados-Membros, excluir-se do anteprojeto a eleição de vice-
presidente da República, o mesmo devendo ocorrer com a eleição a figura do Vice-Governador. 
De outro lado, não deve a constituição Federal estabelecer detalhamentos para organização dos 
Governos estaduais, sob pena de ferir a autonomia Constitucional dos Estados Membros.  
Ao dispor expressamente sobre a eleição de Vice-Governador, o anteprojeto não só cria a 
incompatibilidade entre os diversos Governos, como tolhe os Estados Membros do poder de 
estabelecer ou não referida eleição.  
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Parecer:   
   Tendo o substitutivo optado pelo parlamentarismo, a argumentação do autor de emenda é válida.  
Somos, portando, pela aprovação. 
   
   EMENDA:04562 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 60  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo  
60 do projeto:  
Art. 60 - ..................................  
Parágrafo - Observar-se-á, na eleição de  
Governador de Estado, o disposto nos parágrafos  
1o, 2o. e 3o. do artigo 153. 
Justificativa: 
A nossa emenda visa regulamentar a eleição de Governador de Estado, aplicando a essa eleição, os 
dispositivos que regulamentam a eleição do Presidente da República, buscando, dessa forma, a 
uniformização das eleições para os diferentes níveis do Executivo.  
Parecer:   
   O artigo 60 já especifica bem a matéria. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04600 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   TÍTULO II CAPÍTULO V, SEÇÃO I - DOS DIREITOS  
POLÍTICOS.  
I - Inclua-se no Capítulo V do Projeto de  
Constituição a Seção II: "Do Sistema Eleitoral",  
que passa a ter a seguinte redação:  
SEÇÃO II  
DO SISTEMA ELEITORAL  
Art. 27 - O sufrágio é universal, e o voto, direto e secreto.  
Art. - São eleitores os brasileiros que, à  
data da eleição, contem dezoito anos ou mais,  
alistados na forma da lei.  
§ 1o. - O alistamento e o voto são  
obrigatórios, salvo para os analfabetos, os  
maiores de setenta anos e os deficientes físicos.  
§ 2o. - Não podem alistar-se eleitores os que  
não saibam exprimir-se na língua nacional e os que  
estejam privados, temporária ou definitivamente,  
dos seus direitos políticos.  
§ 3o. - São elegíveis os alistáveis, na forma  
desta Constituição e da lei.  
Art. - Os militares são alistáveis, exceto  
os conscritos, durante o período de serviço  
militar obrigatório.  
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Art. 32 - Lei complementar estabelecerá os  
casos de inelegibilidade e os prazos de sua  
cessação, tomando em conta a vida pregressa dos  
candidatos, a fim de proteger:  
I - o regime democrático;  
II - a probidade administrativa;  
III - a normalidade e legitimidade das  
eleições, contra a influência do poder econômico  
ou o abuso do exercício de função, cargo ou  
emprego públicos da administração direta ou  
indireta;  
IV - a moralidade para o exercício do mandato.  
§ 1o. - São elegíveis os militares alistáveis  
de mais de dez anos de serviço ativo, os quais  
serão agregados pela autoridade superior ao se  
candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam  
automaticamente para a inatividade quando  
diplomados. Os de menos de dez anos só são  
elegíveis caso se afastem espontaneamente da  
atividade.  
§ 2o. - São exigidos, como condição de  
elegibilidade, a filiação a partido político e o  
domicílio eleitoral na circunscrição, por prazo  
mínimo de seis meses.  
Art. 33 - O Presidente da República será  
eleito na forma desta Constituição, até noventa  
dias antes do termo do mandato de seu antecessor.  
§ 1o.- Considerar-se-á eleito o candidato que  
obtiver maioria absoluta de votos.  
§ 2o. - Se nenhum candidato alcançar essa  
maioria, renovar-se-á a eleição, dentro de  
quarenta e cinco dias depois de proclamado o  
resultado da primeira. Ao segundo escrutínio  
somente concorrerão os dois candidatos mais  
votados no primeiro, sendo eleito o que reunir a  
maioria dos votos válidos.  
§ 3o. - Ocorrendo desistência entre os dois  
candidatos mais votados, sua substituição caberá  
ao terceiro mais votado, e assim sucessivamente.  
§ 4o. - Considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Presidente da República, em virtude da eleição  
do candidato a Presidente com ele registrado.  
§ 5o. - É de cinco anos o mandato  
do presidente e do Vice-Presidente da República.  
§ 6o. - Não será permitida a reeleição do  
Presidente e Vice-Presidente da República, dos  
Governadores e Vice-Governadores, dos Prefeitos e  
Vice-Prefeitos.  
§ 7o. - Substituirá o Presidente, em caso de  
impedimento, e suceder-lhe-á, em caso de vaga, o  
Vice-Presidente.  
Art. 34. O Governador do 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 quatro  
anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente.  
Parágrafo Único - Considerar-se-á eleito o  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 35  

 

candidato a Vice-Governador, em virtude da eleição  
do candidato a Governador com ele registrado.  
[...] 
Justificativa: 
A Emenda, ora submetida ao exame desta colenda Comissão, a rigor, não inova, nem altera o texto 
que se pretendeu sistematizar. Ela, apenas, reagrupa o que foi dispensado, e nisso alinha-se ao 
objetivo primordial da Comissão sistematizadora. 
Com efeito, a aglutinação dos dispositivos concernentes ao processo eleito, num único capítulo ou 
seção, é medida impositiva, já que atende entre outros, aos seguintes reclamos: 
1) favorece sua pronta identificação no texto constitucional;  
2) enseja tratamento sistêmico a matéria versada nas constituições anteriores, de forma dispersiva e 
desatenta à sua relevância;  
3) acolhe decisão dos constituintes da Comissão Temática que, ao dedicarem um capítulo ao 
Sistema Eleitoral, precedendo outro referente aos Partidos Políticos, pretenderam manifestar seu 
entendimento de que ambas as matérias se aproximam por sua interdependência e igual relevância.  
E cabe aqui solicitar a atenção do ilustre Relator desta Comissão para um critério a ser considerado 
sempre no seu árduo trabalho de sistematizador: onde se impõe opção entre propostas concorrentes, 
chá de se dar prioridade aquela oriunda da Comissão Temática específica, cujos membros nelas se 
inscreveram, exatamente por considerarem as matérias nelas analisadas áreas de sua especialidade 
ou de sua experiência mais rica. 
Pelo exposto, espero o acolhimento da Proposição.  
Parecer:   
   Propõe o autor a inserção no texto constitucional de um capítulo destinado ao sistema eleitoral.  
A matéria de que trata o referido capítulo, na sua grande maioria, integra o capítulo dos direitos 
políticos.  
O restante está nos capítulos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dos Estados e Municípios.  
Fazemos objeções às alterações propostas.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05085 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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;  
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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 Assembléia  
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:05233 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADOS: Art. 60 e §§ 1o. e 2o. do Art. 66.  
O Art. 60 e Art. 66, §§ 1o. e 2o., do  
anteprojeto passam a ter a seguinte redação:  
Art. 60 - O Governador de Estado ou  
Território será eleito até cem dias antes do termo  
do mandato de seu antecessor, na forma prevista  
para eleição do Presidente da República, para  
mandato de quatro anos, vedada a reeleição, e  
tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente.  
Art. 66 - ..................................  
............................ 
§ 3o. - Os Territórios aplicarão, no que  
couber, o disposto nas Seções III, IV e V, deste Capítulo. 
Justificativa: 
O fato de uma Unidade Federada como o Território ainda não ter conseguido sua autonomia 
financeira, não deve ser um entrave a que sua população escolha seu governante, um homem da 
terra, um homem que conheça sua terra, sua gente, seus problemas, um homem da terra.  
Este precisa deixar de se um cargo para loteamento para ser um cargo eletivo.  
Parecer:   
   O novo projeto optou por 45 e não 100 dias. Quanto ao governador Territorial, não tendo o Território 
a autonomia política dos Estados, não se justifica a eleição direta de seu Governador. O parecer é, 
pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:05878 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 61  
Transponha-se para o Título II, Capítulo V,  
Seção I - Dos Direitos Políticos, devidamente  
renumerado, o artigo 61 do Projeto, com a seguinte  
redação:  
"Art. - Perderá o mandato o detentor de cargo  
eletivo executivo que assuma outro cargo ou função  
na administração pública direta ou indireta." 
Justificativa: 
Salvo os casos de desincompatibilização, para outra vez submeter-se ao julgamento popular, 
conforme previsto nesta Constituição, o licenciamento de mandato eletivo de natureza executiva ou 
seu exercício cumulativo com cargo de confiança demissível “ad nutum ”constitui fraude à vontade 
popular e deve ser vedada.  
A nova redação proposta para o artigo visa estender a proibição aos vice-governadores e vice-
prefeitos, que começam a acumular cargos de secretário dos próprios governos e que eventualmente 
substituem e sucedem, criando anomalias administrativas que devem ser evitadas.  
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A transposição do artigo encontra sua justificativa no fato de estar tratando de estados e municípios 
no capítulo relativo aos Estados Federados, do título relativo à Organização do Estado.  
Parecer:   
   Entendemos que a perda de mandato não deva penalizar o vice-governador e o vice-prefeito no 
caso de assumirem cargo ou função, na administração pública, ainda que detentores de  
cargo eletivo, tecnicamente como "vice", não exercem as funções do cargo eletivo. Somente quando 
no pleno exercício é que então estariam impedidos de assumirem outros cargos na  
administração pública direta ou indireta. 
   
   EMENDA:05896 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 60.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 60 do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 60. O Governador do Estado será eleito  
até noventa dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, para período de quatro anos, e tomará  
posse no dia 31 de janeiro.  
Parágrafo único. Considerar-se-á eleito o  
candidato a Vice-Governador em virtude da eleição  
do candidato a Governador com ele registrado." 
Justificativa: 
A emenda busca fixar uma data para o termo do mandato que torne possível ao novo governo 
administrar o orçamento do seu primeiro ano de exercício, sem retirar do antecessor a oportunidade 
de prestam contas do seu último exercício. Reduz para noventa dias o prazo, antes do termo do 
anterior, para a realização das eleições. É de supor-se, neste caso, uma modernização do sistema 
eleitoral, particularmente em relação à apuração, evitando-se que decorra largo tempo entre o 
conhecimento dos resultados e a posse. Há no entanto, que mediar prazo indispensável à própria 
composição do novo Governo. 
Excluiu-se a exigência da maioria absoluta para a eleição majoritária a nível estadual. O fato de 
adorar-se a norma para o nível federal não implica a sua extensão, por simetria, aos estados. Pelo 
contrário, num país de democracia ainda por consolidar, parece salutar a multiplicidade de opções 
oferecidas aso eleitorado, permitindo o surgimento de novas lideranças políticas e partidárias. De 
resto, a faculdade das coligações partidárias permite, democraticamente, a formação de alianças, 
evitando os males dos acordos de cúpula partidária que a exigência de maioria absoluta iria 
proporcionar.   
Parecer:   
   Parecer idêntico ao emitido na apreciação de Emenda de no. 1P01202-3. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:06711 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se no art. 60, do Capítulo III, do  
Projeto de Constituição a expressão "de quatro  
anos" por "de cinco anos". 
Justificativa: 
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No nosso entender cinco anos de mandato para cargos como o de presidente da República. 
Governador e Prefeito é o ideal, uma vez que permite aos eleitos desenvolver com mais tranquilidade 
os projetos estabelecidos. Acreditamos que um mandato muito curto acaba por envolver o chefe do 
executivo em campanha sucessória antes mesmo que esta consiga implantar qualquer projeto por 
inteiro.  
Parecer:   
   O texto do anteprojeto seguiu, ao fixar o mandato do governador em 4 anos, tradição do nosso 
direito constitucional. 
   
   EMENDA:06781 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Art. 61  
Acrescente-se ao final do art. 61:  
"sem licença da Assembléia Legislativa ou da Câmara Municipal". 
Justificativa: 
Não há por que proibir que o Governador e o Prefeito exerçam funções em órgãos da Administração 
Pública, como, aliás, tem acontecido, mediante licença.  
Parecer:   
   Não vemos como conciliar o exercício do mandato de Governador ou de prefeito com outro cargo 
ou função na administração pública direta ou indireta. Se admitíssemos tal possibilidade  
estaríamos prejudicando o bom desempenho do cargo para o qual foram eleitos. 
   
   EMENDA:06922 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 61  
Dê-se ao Artigo 61 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 61 ....................................  
Perderão o mandato o Governador e o Prefeito  
que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta, sem  
licença das Assembléias Legislativas e Câmaras  
Municipais. 
Justificativa: 
A redação anterior do artigo tolhe a possibilidade do aproveitamento, em benefício do País e dos 
Estados, de homens públicos que têm muito a oferecer em benefício da população.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo relator no novo substitutivo. 
   
 
   EMENDA:07254 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 61  
Suprima-se do Projeto de Constituição:  
Artigo 61. 
Justificativa: 
Consideramos injusta a permanência do Artigo retro citado, visto que o mandato ao executivo 
municipal ou estadual, obtido em pleito universal direto e sob escrutínio secreto, caracteriza-se por 
uma delegação de representação popular e democrática, cuja posse é assegurada legitimidade por 
lei. Assim sendo, e, desde que convidado a assumir cargo ou função na administração pública direta 
ou indireta, de maior abrangência, deverá ser facultado, ao prefeito ou governador, a licença no 
executivo municipal ou estadual, sem que incorra em perda de mandato legitimidade conferido pelo 
voto popular.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo relator no novo substitutivo. 
   
   EMENDA:07284 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao caput do art. 60, a seguinte redação:  
"Art. 60 - O Governador do Estado será eleito  
até noventa dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as normas do art. 153, com  
mandato de quatro anos". 
Justificativa: 
A emenda compatibiliza os prazos de eleições, estabelecendo sua realização até noventa dias antes 
do temo do mandato, como se adota para o Presidente da República (art. 153) e para os Prefeitos 
(art. 64).  
De outra parte manda aplicar a eleição de Governador a maioria absoluta, incluindo a regra constante 
do § 3°, do art. 153, enquanto o projeto, equivocadamente, só mandava aplicar a dos §§ 1° e 2°. 
Excluímos a data da posse por desnecessária, pois se o mandato é por tempo certo e o término de 
um já é estabelecido, o inciso do outro está fixado.  
Parecer:   
   O prazo de 45 dias antes do término do mandato do Governador e Prefeito, foi aceito pelos Srs. 
Constituintes da Comissão como mais adequado; prazo maior interferiria nos trabalhos de final de 
gestão do Governo em exercício. Pelo não acolhimento. 
   
 
   EMENDA:07492 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 60, do capítulo III, do  
título IV, deste projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 60 - O governador de Estado será eleito,  
na forma do artigo 153 e seus parágrafos desta  
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Constituição, ocorrendo o mesmo com o mandato e  
posse. 
Justificativa: 
A emenda em apreciação visa a adaptar o presente dispositivo à emenda que efetuamos de n° 
1P06170-9, de 27-07-87, que transforma o sistema parlamentarista constante do presente projeto de 
constituição em um presidencialismo que dê ao Legislativo maior independência, além de dar uma 
melhor performance ao texto que estamos elaborando.  
Parecer:   
   O prazo de 45 dias antes do término do mandato do Governador e Prefeito, foi aceito pelos Srs. 
Constituintes da Comissão como mais adequado; prazo maior interferiria nos trabalhos de final de 
gestão do Governo em exercício. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:07609 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 61  
Dê-se ao Artigo 61 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 61 ................... 
Perderão o mandato o Governador e o Prefeito  
que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta, sem  
licença das Assembléias Legislativas e Câmaras  
Municipais. 
Justificativa: 
A redação anterior do artigo tolhe a possibilidade do aproveitamento, em benefício do País e dos 
Estados, de homens públicos, que têm muito a oferecer em benefício da população.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo novo substitutivo do Relator. 
   
 
   EMENDA:07885 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte § 1o. ao artigo 60 do  
Projeto de Constituição, renumerando-se o atual  
parágrafo único como § 2o.:  
Art. 60 - ..................... 
§ 1o. - São elegíveis para os cargos de  
Governador e Vice-Governador de Estado os  
brasileiros natos, maiores de vinte e um anos e no  
exercício dos direitos políticos. 
Justificativa: 
O artigo 183 do Projeto de Constituição estabelece a idade mínima de vinte e um anos para que o 
cidadão exerça as funções de Ministro de Estado. 
Nada mais louvável reconhecer-se a capacidade de jovem, face à dinâmica dos dias atuais, para 
atuar no cenário político-administrativo do País em tarefas da tamanha projeção e responsabilidade, 
mas que exigem acima de tudo agilidade nas decisões, atualização técnica e disposição física e 
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mental para o trabalho. É inegável que esses requisitos são preponderantes no jovem, 
inobstantemente faixas etárias superiores conseguirem, de modo igual, esse desempenho.  
Ocorre que a mesma felicidade não se verificou no capítulo relativo aos Estados Federados. A 
redação omitiu a idade mínima, mas, ao fazer remissão ao artigo 153 (que trata da eleição para 
Presidente da República), poderá estabelecer uma certa ligação etária entre os candidatos a 
Governador e a Presidente, cujo limite está na faixa dos trinta e cinco anos de idade.  
A presente Emenda visa a estender ao jovem de vinte e um anos, que pode assumir a 
responsabilidade de um Ministério, as mesmas condições para alcançar a Chefia do Executivo 
Estadual.  
Parecer:   
   Os constituintes da Comissão não fixaram idade mínima para o candidato e Governador. Houve 
consenso dos Srs. Parlamentares. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:08720 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera o art. 60, que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 60. O Governador de Estado será eleito  
até cem dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do  
art. 153, e tomará posse no dia 1o. de janeiro do  
ano subsequente, para mandato de quatro anos,  
podendo ser reeleito uma única vez. 
Justificativa: 
Um mandato eletivo se constitui em harmonia com as condições básicas da sua outorga, que são a 
do cargo e da função a serem exercidos e a do prazo de duração. Isto é, indiscutivelmente, um dos 
postuladores essenciais do regime democrático.  
Um dos pressupostos básicos da democracia é o que diz respeito à duração dos mandatos. Em 
política, quase sempre a decisão mais acertada é a do meio termo: nem longa, nem curta duração.  
Julgamos que quatro anos é tempo suficiente para que os eleitores analisem o comportamento dos 
eleitos e se, considerado satisfatório, indubitavelmente os governantes, em todos os níveis, serão 
reconduzidos aos seus cargos.  
Parecer:   
   O prazo de 45 dias antes do término do mandato do Governador e Prefeito, foi aceito pelos Srs. 
Constituintes da Comissão como mais adequado; prazo maior interferiria nos trabalhos de final de 
gestão do Governo em exercício. Pelo não acolhimento. 
   
 
   EMENDA:09601 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 61 do Projeto de Constituição a redação seguinte:  
"Art. 61. Perderão o Mandato o Governador e o  
Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta,  
ressalvados os cargos de Secretário, Ministro de  
Estado e Presidente de Autarquias ou Empresas  
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Estatais, desde que devidamente licenciados pelos  
legislativos respectivos. 
Justificativa: 
Com a presente emenda faz-se a distinção entre o exercício de função política e função 
administrativa. Os cargos cujo exercício é facultado a Prefeitos e Governadores não são cargos 
públicos em sentido restrito, são basicamente atividades cujo exercício atende a questões políticas 
conjunturais e que não podem receber o mesmo tratamento conferido a cargos ou empregos técnicos 
e administrativos, sobretudo porque o seu exercício é eminentemente temporário. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo relator no novo substitutivo. 
   
 
   EMENDA:10368 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 60.  
O "caput" do art. 60 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 60 - O Governador de Estado será eleito  
até noventa dias antes do término do mandato de  
seu antecessor, na forma do § único do artigo 153,  
para mandato de quatro anos, tomando posse no dia  
1o. de janeiro do ano subsequente." 
Justificativa: 
Tendo apresentando emenda alterando o art. 153 do Projeto de Constituição, estabelecendo maioria 
simples para eleições em geral, necessária se faz a alteração ora proposta, como também, a que se 
refere ao prazo para eleição de Governador, que deve ser o mesmo estipulado para a eleição dos 
Prefeitos Municipais, conforme preceitua o art. 64. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:10417 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do Artigo 60:  
Art. 60 - O Governador de Estado será eleito  
até sessenta dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos 1o.  
e 2o. do Art. 153. 
Justificativa: 
É prudente que, até por motivos óbvios, entre a eleição e a posse, não medie prazo superior a 60 
dias.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos do substitutivo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:11588 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
- Suprimir o parágrafo único do artigo 60 do projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Com a implantação do regime parlamentar de governo, aprovado pela Comissão de Organização dos 
Poderes, e sua extensão aos Estados-Membros, excluir-se do anteprojeto a eleição de vice-
presidente da República, o mesmo devendo ocorrer com a eleição a figura do Vice-Governador. 
De outro lado, não deve a constituição Federal estabelecer detalhamentos para organização dos 
Governos estaduais, sob pena de ferir a autonomia Constitucional dos Estados Membros.  
Ao dispor expressamente sobre a eleição de Vice-Governador, o anteprojeto não só cria a 
incompatibilidade entre os diversos Governos, como tolhe os Estados Membros do poder de 
estabelecer ou não referida eleição.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento da emenda, dada a pertinência da supressão proposta. 
   
   EMENDA:12399 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo único do art. 60 e  
excluam-se, em decorrência, qualquer referência a  
Vice-Governador nos demais artigos do texto. 
Justificativa: 
A nossa história revela a impressionante incidência de problemas e crises políticas geradas a partir 
de situações em que se coloca a sucessão do Presidente pelo respectivo Vice-Presidente. Se bem 
examinarmos todas as crises instituídas devidas pelo menos nas últimas três décadas têm na sua 
origem essa questão sobre diferentes formas.  
As alianças que se compõem usualmente quando a eleição do Vice é decorrente da eleição do Titular 
(Presidente ou Governador) ou por outro lado situações que resultam de eleições de Titulares e Vices 
que representam oposições políticas inteiramente contrastante. Se as eleições são independentes 
(como já ocorreu em nossa história) – enfim, por um caminho ou por outro o que se tem visto são 
situações conflitantes a desembocar sistematicamente em crises devido às contradições políticas que 
se acabam armando.  
Muito mais simples e menos custoso política e socialmente será a eliminação da figura dos Vices, 
procedendo-se à substituição eventual dos Titulares (Presidente, Governadores e Prefeitos) pelos 
respectivos Presidente da Câmara ou da Assembleia e promovendo-se nova eleição, quando for o 
caso.  
Parecer:   
   A emenda só contempla a hipótese parlamentarista. Pelo não acolhimento. 
   
 
   EMENDA:12617 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 60 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 60 - O Governador de Estado será eleito  
até cem dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, para um mandato de quatro anos,  
permitida uma reeleição, e tomará posse no dia 1o.  
de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do Art. 60 do Projeto de Constituição, de forma a garantir aos futuros 
governantes, o direito à uma reeleição, por acharmos que é a forma mais natural de exercitar a 
democracia. Se o eventual ocupante, não estiver exercendo um Governo de agrado popular, o 
pleitear uma reeleição o povo será o supremo Juiz, concedendo-lhe ou não a renovação do mandato.  
Parecer:   
   A emenda objetiva a reeleição para o Executivo estadual, hipótese que contradiz a filosofia adotada 
no projeto, da não reeleição. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:13194 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 61  
Incluir após o vocábulo indireta -  
ressalvados os cargos de Secretário e Ministro de  
Estado, Presidente de Autarquias e de Empresas  
Estatais, bem como Fundações, casos em que ficarão  
automaticamente licenciados de seus mandatos  
enquanto durar o impedimento. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A experiência nos ensina que o vice-prefeito e o vice-governador ao assumirem os 
cargos dos titulares em nosso país, não conseguem governar com um mínimo de autonomia, seja a 
substituição por pouco tempo ou por toda duração do mandato. 
   
 
   EMENDA:13470 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 60 do Projeto de Constituição a redação seguinte:  
Art. 60. O Governador de Estado será eleito  
até cem dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do  
art. 153, para mandato de quatro anos e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente,  
podendo ser reeleito para mais um mandato. 
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Justificativa: 
A presente emenda é consectária de emenda que apresentamos permitindo a reeleição do 
Presidente da República. As razões que a fundamentam são idênticas. Não encontramos qualquer 
impedimento na praxe democrática à recondução pelo povo, através de eleições livres, de um 
administrador capaz.  
Parecer:   
   A emenda objetiva a reeleição para o Executivo estadual, hipótese que contradiz a filosofia adotada 
no projeto, da não reeleição. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:14367 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 60  
O Art. 60 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 60 - O governador de Estado ou  
Território será eleito até cem dias antes do termo  
do mandato de seu antecessor, na forma prevista  
para eleição do Presidente da República, para  
mandato de quatro anos, vedada a reeleição, e  
tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
O fato de uma Unidade Federada como o Território ainda não ter conseguido sua autonomia 
financeira, não deve ser um entrave a que sua população escolha seu governante, um homem da 
terra, um homem que conheça sua terra, sua gente, seus problemas, um homem da terra.  
Este precisa deixar de ser um cargo para loteamento para ser um cargo eletivo.  
Parecer:   
   A forma e prazo para eleição do Governador foi objeto de Consenso no trabalho da Comissão; 
pareceu aos ilustres constituintes que o prazo de 45 dias é o adequado; prazo superior  
tumultuaria o período final da gestão do Governador que será substituído.  
A forma de provimento de governadores do Território foi deixada à regulamentação da lei federal.  
Pelo não acolhimento. 
   
 
   EMENDA:15740 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
"Suprima-se o art. 61 do Projeto." 
Justificativa: 
A imposição da perda do mandato prevista nesse artigo é demasia que não contribui para o 
aperfeiçoamento do processo democrático.  
Ao invés disso, mais aconselhável será entregar-se às Assembleias Legislativas e às Câmaras 
Municipais a oportunidade da decisão sobe a conveniência, ou não, da permissão do afastamento do 
exercício do cargo de Governador ou de Prefeito, para desempenho de outro cargo ou função.  
A drasticidade do preceito contido nesse artigo é incompatível com a necessária flexibilidade de 
normas destinadas a regular situações político-administrativas.  
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O foro próprio e legítimo para decidir sobre a concessão, ou não, do afastamento será a Assembleia 
Legislativa, no caso do Governador; e a Câmara de Vereadores, no caso do Prefeito.  
Trata-se de questão eminentemente política, a ser decidida sob o império das circunstancias 
contemporâneas da decisão.  
O exercício de uma opção política dessas pode, não raro, convir mais ao interesse público do que 
sua expressa e prévia proibição, salvo com o sacrifício do cargo.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Por diversas vezes os Vice-Prefeitos e os Vice-Governadores em nosso país têm 
assumido os cargos dos respectivos titulares com suas administrações comprometidas  
por falta de um mínimo de autonomia. 
   
   EMENDA:16116 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. 60, parágrafo único.  
Dê-se ao parágrafo único do art. 60 a seguinte redação:  
"A eleição do candidato a Vice-Governador  
far-se-á nos termos deste artigo, apurando-se o  
resultado independentemente daquele verificado na  
eleição do Governador". 
Justificativa: 
A emenda elimina a sistemática de considerar eleito o Vice-Governador apenas em virtude da eleição 
do Governador com ele registrado, com o objetivo de impedir a formação de coligações que passam 
a ser impostas ao eleitorado, sem que possam os eleitores se pronunciarem sobre sua verdadeira 
preferência relacionada com seus representantes.  
Parecer:   
   É de tradição de nosso sistema eleitoral a composição de "chapas" com os nomes do candidato o 
Governador e Vice-Governador, votando o eleitor em "chapa" de sua escolha.  
Preferimos continuar seguindo esta orientação em nossos trabalhos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16459 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se ao art. 61; a seguinte redação:  
Perderão o mandato o Governo e o Presidente  
que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta, sem  
prévia licença do Poder Legislativo respectivo. 
Justificativa: 
Visa a Emenda dar os mesmos direitos aos cargos do Executivo e Legislativo a respeito dessa 
matéria, como medida de justiça democrática.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o novo substitutivo do relator deu nova redação ao dispositivo. 
   
   EMENDA:16615 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 61  
Incluir após o vocábulo  
indireta-ressalvados os cargos de Secretário e  
Ministro de Estado, Presidente de Autarquias e de  
Empresa Estatais bem como Fundações, desde que  
devidamente licenciados pelos Legislativos respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo novo substitutivo. 
   
   EMENDA:17184 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Art. 61  
Dê-se nova redação ao art. 61.  
Art. 61 - "Perderão o mandato, o Governador e  
o Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
Administração Pública Direta ou Indireta,  
ressalvados os cargos de Secretário e Ministro de  
Estado, Presidente de Autarquias e de Empresas  
Estatais, bem como, Fundações, desde que  
devidamente licenciados pelos Legislativos respectivos". 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo novo substitutivo do relator. 
   
   EMENDA:17301 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 61  
Incluir após o vocábulo indireta-ressalvados  
os cargos de Secretário e Ministro de Estado,  
Presidente de Autarquias e de Empresas Estatais,  
bem como, Fundações, desde que devidamente  
licenciados pelos Legislativos respectivos. 
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Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando a solução adotada pelo novo substitutivo do relator. 
   
   EMENDA:17356 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do art. 60 para:  
Art. 60. A eleição para Governador de Estado  
realizar-se-á a 15 de novembro, para mandato de  
quatro anos, na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do  
art. 153.  
Acrescente-se, ainda, para efeito da  
Uniformidade, o § 2o. (igual ao § 1o. do art. 154)  
§ 1o. Considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Governador, em virtude da eleição do  
candidato a Governador com ele registrado.  
§ 2o. O início do mandato coincidirá com o  
início do exercício financeiro. 
Justificativa: 
O prazo que decorre entre a eleição (15 de novembro) e a posse dos eleitos (15 de março) é longo 
demais, tendo em vista que os resultados das eleições são conhecidos no máximo em trinta dias.  
Isso permite, em geral, abusos por parte da administração, muitas vezes comprometendo o próprio 
orçamento do ano que se inicia sob nova gestão.  
Parecer:   
   O sentido da proposta está plenamente atendido no disposto sobre eleições para governadores, no 
capítulo relativo aos Estados Federados. 
   
   EMENDA:17579 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se o texto do artigo 61 pelo seguinte:  
Art. 61 - não perderá o mandato o Governador  
ou Vice-Governador que assumir outro cargo ou  
função na administração direta ou indireta. 
Justificativa: 
O texto do projeto determina a perda de mandato para governador ou o vice que venham a assumir 
outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta.  
Nossa proposta visa atender aos altos interesses do Estado e da população.  
Governadores legitimados pelo voto popular são às vezes convocados para emprestar sua 
experiência à vida pública nacional, na gestão de órgãos da administração direta ou indireta. Muitas 
vezes, isso ocorre diante de uma crise conjuntural, onde a presença do Governador contribui para a 
normalidade institucional ou econômico do País.  
Ora, convocado para servir ao País, o Governador não pode ser punido com a perda de um mandato 
conquistado nas praças públicas. A prevalecer entendimento contrário, os Governadores não terão 
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condições de ser dar à causa pública, muitas vezes em curtos períodos transitórios, exercendo 
funções na administração pública de maior amplitude e significação para os interesses nacionais.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista a solução adotada pelo novo substitutivo do relator. 
   
   EMENDA:17707 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA - ONDE COUBER - SEÇÃO I, do  
CAPÍTULO V, do TÍTULO II  
"Art... - juntamente com eleição do  
Presidente da República, Governador de Estado e  
Prefeito Municipal, deverão ser escolhidos os seus  
respectivos Vices: Presidente, Governador e  
Prefeito pelo voto direto e secreto de  
conformidade com a Lei. 
Justificativa: 
Consideramos de tal importância a segunda pessoa de qualquer um dos três mandatários eleitos 
diretamente pelo povo, que achamos ser necessário que os mesmos também sejam eleitos pelo voto 
popular e direto, e não um simples mandatário daquele que disputa o cargo principal.  
Parecer:   
   Pretende o autor a desvinculação dos Vice, nas eleições para cargos eletivos executivos.  
Entendemos que os Vice devem ser eleitos pelo mesmo partido em virtude da eleição do titular do 
cargo.  
A experiência política tem demonstrado a inconveniência do titular do cargo pertencer a um partido e 
seu Vice a outra agremiação partidária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17870 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   O mandato do Governador, a que se refere o  
Artigo 60 do Projeto de Constituição, será de cinco anos. 
Justificativa: 
Numa sociedade dinâmica como a brasileira, com muitos segmentos ainda em formação, o mandato 
de quatro anos apresenta-se curto. Pode até ser psicológico, mas o mandato de cinco anos, oferece-
se mais adequado. 
Parecer:   
   A questão não é específica. É até por demais polêmica. Como haverá com certeza inflamados 
debate no plenário, é preferível que não se mexa no texto. 
   
   EMENDA:18107 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 61  
Incluir após o vocábulo indireta -  
ressalvados os cargos de Secretário e Ministro de  
Estado, Presidente de Autarquias e de Empresas  
Estatais, bem como Fundações, desde que  
devidamente licenciados pelos Legislativos  
respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos. 
Parecer:   
   O Projeto de Emenda estabelece ressalvas para as funções de Agentes políticos. Desnecessário 
pois o Substitutivo do Relator se refere apenas a funções de agentes públicos, inclusive 
estabelecendo exceção para os concursados. 
   
   EMENDA:18477 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica o ART. 61, dando a seguinte redação:  
ART. 61 - Perderão o mandato o Governador e o  
Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública, direta ou indireta, sem  
licença da Assembléia Legislativa ou da Câmara  
Municipal. 
Justificativa: 
A realidade política do País vem demonstrando que, algumas vezes, é necessário que detentores de 
mandato executivo tenham que prestar serviços em outros cargos, atendendo assim um chamamento 
da Nação ou do Estado.  
Sendo esta a realidade, nada mais justo que abrir, constitucionalmente, a possibilidade de efetivar 
através da concordância das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, esta situação.  
Parecer:   
   O texto proposto pela emenda pretende elidir redação constitucional, por interposição de 
suprimento autorizativo das Assembléias Legislativas ou Câmaras Municipais, segundo o  
caso, o que deve ser evitado e até eliminado, a prol da verdade eleitoral.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18507 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Artigo 60 -..................................  
§ 1o. - Será permitida a reeleição do  
Governador por uma vez  
§ 2o. - Considerar-se-á eleito o candidato a  
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Vice-Governador em virtude da eleição do candidato  
à Governador com ele registrado. 
Justificativa: 
Nos países de maior desenvolvimento e de regimes de longa tradição democrática a reeleição, é 
permitida em determinados casos, até por mais de uma vez. Embora a nossa experiência venha 
mantendo a inelegibilidade por um segundo período, julgamos de bom alvitre permitir a partir de 
agora a reeleição para apenas um novo período. Isto facilitaria sobre maneira a tarefa administrativa 
que poderia ser pensada e planejada para um tempo maior.  
Parecer:   
   A emenda pretende a reeleição, por uma vez, para o Executivo estadual. O projeto opta por diretriz 
oposta, vedando as reeleições para os cargos executivos.  
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:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a  
numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados  
Art. 22. - Os Estados se organizam e se regem  
pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
§ 1o. São reservadas aos Estados todas as  
competências que não lhe sejam vedadas.  
§ 2o. As Constituições dos Estados  
assegurarão a autonomia dos Municípios.  
Art. 23. 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. 24. Compete aos Estados:  
I - legislar sobre as matérias de sua  
competência; complementar as normas gerais  
referidas na alínea b, do item XXII, do art. 21; e  
suplementar a legislação federal em assuntos de  
seu interesse, especialmente os previstos nas  
alíneas c, l, i, n, p, t, v, x e z do item XXII do art. 21.  
II - organizar a sua justiça, o 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; e  
IV - organizar polícias civil e militar e  
corpos de bombeiros;  
V - explorar, nas áreas metropolitanas,  
diretamente ou mediante concessão, os serviços  
públicos locais de gás combustível canalizado.  
Art. 25. Os Estados poderão, mediante lei  
complementar, criar regiões Metropolitanas e  
Microrregiões, constituídas por agrupamentos de  
Municípios limítrofes para integrar a organização,  
planejamento, a programação e a execução de  
funções públicas de interesse metropolitano ou  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 54  

 

microrregional, atendendo aos princípios de  
integração espacial e setorial.  
Art. 26. O número de Deputados à Assembléia  
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 da  
que percebem os Deputados Federais.  
Art. 27. O Governador de Estado será eleito  
até noventa dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, na forma dos § 1o. e § 2o. do art. 73,  
para mandato de quatro anos, e tomará posse no dia  
1o. de janeiro do ano subsequente.  
§ 1o. - Considerar-se-á eleito o candidato a  
Vice-Governador, em virtude da eleição do  
candidato a Governador com ele registrado.  
§ 2o. - Perderão o mandato o Governador e o  
Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos do mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   
   A longo proposta do numeroso e representativo grupo da Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:19389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título quarto do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Título quarto do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados Federados  
Art. 26. Observados os princípios gerais  
desta Constituição, os Estados Federados se  
organizam a regem pelas leis que adotarem.  
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§ 1o. São órgãos da autonomia dos Estados, o  
Legislativo, o Executivo e Judiciário,  
interdependentes e harmônicos.  
§ 2o. Reservam-se aos Estados todas as  
competências que não lhes forem vedadas nesta  
Constituição e Lei Complementares.  
§ 3o. As Constituições estaduais assegurarão  
a autonomia dos Municípios.  
§ 4o. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem, privativamente, aos seus  
procuradores, organizados em carreira, com  
ingresso mediante concurso público de provas e  
títulos.  
§ 5o. Após dois anos de exercício, o  
Procurador do Estado não poderá ser demitido, se  
não por decisão judicial, nem removido a não ser  
o interesse do serviço, sendo-lhe assegurada  
paridade de remuneração com o Ministério Público,  
quando em regime de dedicação exclusiva.  
Art. 27. Incluem-se entre os bens do Estado  
as águas superficiais, subterrâneas, fluentes, em  
depósito e emergentes; as ilhas fluviais e lacustres.  
Parágrafo único. São indisponíveis para  
outros fins, pelos Estados, as terras devolutas e  
as arrecadadas por ações discriminatórias,  
necessárias à proteção dos ecossistemas.  
Art. 28. Compete aos Estados: suplementar a  
legislação federal em seu interesse, organizar a  
justiça, estabelecer diretrizes para a coordenação  
do desenvolvimento urbano e rural, aproveitar  
racionalmente os recursos naturais, preservando o  
meio-ambiente, organizar a Política Militar, o  
Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil e dispor, na  
Constituição, sobre a iniciativa legislativa e  
referendo às leis, nos Estados e nos Municípios.  
Art. 29. O número de Deputados à Assembléia  
Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado na Câmara Federal, e,  
atingido o número de trinta e seis, será acrescido  
de quantos forem os Deputados Federais acima de  
doze.  
§ 1o. O mandato dos Deputados Estaduais será  
de quatro anos, aplicadas à legislação estadual as  
regras desta Constituição sobre o sistema  
eleitoral, imunidades, prerrogativas processuais,  
subsídios, perda de mandato, licenças,  
impedimentos e incorporação às Forças Armadas.  
§ 2o. A remuneração dos Deputados Estaduais  
observará o limite de dois terços da totalidade do  
que percebem, a qualquer título, os Deputado  
Federais.  
Art. 30. A posse do Governador, eleito até  
noventa dias antes, será a 1o. de janeiro  
subsequente a eleição.  
Parágrafo único. Considera-se eleito o Vice-  
Governador com a eleição do Governador da mesma  
chapa.  
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Art. 31 A posse do Prefeito, eleito até  
noventa dias antes, será a 1o. de janeiro,  
aplicadas as regras dos §§ 1o. e 2o. do art. 29 e  
parágrafo único do artigo anterior.  
Art. 32. Perderão o mandato o Governador e o  
Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta, não se  
estendendo tais restrições ao Vice-Governador e  
Vice-Prefeito.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Ampla e valiosa contribuição, sob a forma da abrangente Emenda de dispositivo correlatos, que foi 
parcialmente levada em conta na elaboração do Título IV.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19903 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 61.  
Incluir após o vocábulo indireta -  
ressalvados os cargos de Secretário e Ministro de  
Estado, Presidente de Autarquias e de Empresas  
Estatais, bem como Fundações, desde que  
devidamente licenciados pelos Legislativos respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O substitutivo do Relator deu nova redação que deixou clara a referência a agentes 
públicos, pois ressalvou os casos de aprovação em concurso público. 
   
   EMENDA:19910 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 61.  
Incluir após o vocábulo indireta -  
ressalvados os cargos de Secretário e Ministro de  
Estado, Presidente de Autarquias e de Empresas  
Estatais, bem como Fundações, desde que  
devidamente licenciados pelos Legislativos respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos.  
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Parecer:   
   Pela rejeição - Ver emenda 1P19903-4 
   
   EMENDA:19952 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de  
Dê-se ao art. 60, a seguinte redação:  
"Art. 60 - O Governador do Estado será eleito  
até cem dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do  
art. 153, pelo mandato de quatro anos, e tomará  
posse no início do exercício financeiro subsequente." 
Justificativa: 
A Emenda visa compatibilizar o art. 60 com o mesmo critério adotado no § 1° do art. 154, que 
estabelece. ”O início do mandato do Presidente da República coincidirá com o início do exercício 
financeiro.” 
Todos os prazos constitucionais relacionados com o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e 
orçamento tiveram como referência o exercício financeiro, porque isto permitirá que, em havendo 
conveniência, o exercício financeiro possa ser alterado para não mais coincidir com o ano civil, sem 
necessidade de alteração da Constituição.  
A importância de que a posse do Chefe do Poder Executivo coincida com o início do exercício 
financeiro é para compatibilizar com todos os prazos estipulados para apresentação do projeto de lei 
de diretrizes, do orçamento e do plano plurianual.  
Parecer:   
   pela aprovação, considerando os termos de justificação. 
   
   EMENDA:20514 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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  
Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título IV  
Capítulo III  
Dos Estados Federados  
Art. 26 - 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 entre si.  
§ 2o. - São reservados aos Estados todas as  
competências que não lhes sejam vedadas.  
§ 3o. - As Constituições dos Estados  
assegurarão a plena autonomia dos Municípios.  
Art. 27 - Incluem-se entre os bens dos Estados:  
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I - Os rios navegáveis que neles tenham  
nascente e foz, assim como os lagos e terreno do  
seu domínio;  
II - As ilhas oceânicas e marítimas já  
ocupadas pelos Estados e Municípios;  
III - As ilhas fluviais e lacustres são compreendidas  
no domínio da União;  
IV - as terras devolutas não compreendidas  
dentre as da União.  
Art. 28 - Compete aos Estados:  
I - Legislar sobre as matérias de sua  
competência e suplementar a legislação federal em  
assuntos de seu interesse;  
II - organizar o Poder Judiciário, 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 políticas civil e militar e  
corpos de bombeiros militares.  
Art. 29 - O número de deputados à Assembléia  
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.  
Parágrafo Único - O mandato dos Deputado  
Federais, eleitos juntamente com os Governadores,  
está de quatro anos.  
Art. 30 - O Governador de Estado será eleito  
até noventa dias antes do término do exercício de  
seu antecessor, por sufrágio universal, na forma, 
para mandato de quatro anos, e tomará  
posse no dia 1o. janeiro do ano subsequente.  
§ 1o. - Considerar-se-ão eleitos os  
candidatos a governador e vice-governador  
registrados na mesma chapa que obtiverem metade  
dos votos válidos.  
§ 2o. - Se nenhuma das chapas obtiver a  
votação mínima necessária prevista no parágrafo  
anterior, haverá nova eleição, no prazo de  
quarenta e cinco dias após a primeira eleição, à  
qual concorrerão apenas as duas chapas mais  
votadas no primeiro pleito.  
§ 3o. - Perderá o mandato o governador que  
assumir outro cargo ou função na administração  
pública direta e indireta.  
Art. 31 - O prefeito será eleito até noventa  
dias antes do término do mandato de seu antecessor.  
§ 1o. - Considerar-se-á eleito o candidato a  
vice-prefeito, em decorrência da eleição do  
candidato a prefeito com ele registrado.  
§ 2o. - Perderá o mandato o Prefeito que  
assumir outro cargo ou função na administração  
pública direta ou indireta. 
Justificativa: 
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Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectar, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elegíveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico. ” 
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 
minucias 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 existe 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:   
   Pela rejeição, considerando que a aceitação da Emenda importará na desconsideração de formas 
obtidas por vários consensos. 
   
   EMENDA:20562 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 61  
Incluir após o vocábulo indireta -  
ressalvados os cargos de Secretário e Ministro de  
Estado, Presidente de Autarquias e de Empresas  
Estatais, bem como Fundações, desde que  
devidamente licenciados pelos Legislativos  
respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o dispositivo só está se referindo aos dos "agentes públicos", não 
aos "agentes políticos", tanto assim que o Substitutivo do Relator faz menção a concurso público. 
   
   EMENDA:20776 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No. POPULAR  
1. Dá a seguinte redação ao artigos do  
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Capítulo IV (Dos Municípios), do Título (Da Organização de Estado):  
"Art. 61 - Perderão o mandato o Governador e  
o Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
Administração Pública, Direta ou Indireta, sem  
prévia licença do Poder Legislativo respectivo.  
Art. 65 - Os Subsídios do Prefeito, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores serão fixados pela  
Câmara Municipal no primeiro semestre do último  
ano da legislatura, para a seguinte.  
Parágrafo Único - Serão estabelecidos limites  
máximos pela Constituição de cada Estado Federado."  
2. Modifica, na Seção II (Dos Serviços  
Públicos Civis), do Capítulo VIII (Da  
Administração Pública), do Título IV (Da  
Organização do Estado):  
"Art. 86 - ..................................  
II - O ingresso do funcionário público,  
dependerá sempre de aprovação prévia em concurso  
público de provas. Será assegurada a ascensão  
funcional na carreira mediante promoção ou provas  
internas de títulos, com igual peso;  
Art. 88 - ..................................  
d) suprimir." 
Justificativa: 
Visa a Emenda dar uma posição de equilíbrio entre o expropriado e o expropriante. Ainda visa, a 
exemplo do que ocorre nos regimes democráticos existentes no mundo, a reeleição dos executivos 
para mais um mandato, como forma de julgamento da administração, pelo povo, mesmo porque 
democrática não significa rotatividade do poder.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
- ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DE SÃO PAULO – APESP 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICÍPIOS – APM 
- UNIÃO DOS VEREADORES BRASILEIROS – UVB 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência à entidade interessada.  
Parecer:   
   Subscrita pelo Constituinte Francisco Amaral, a Emenda (PE-107) propõe alterações aos artigos 61, 
65, 86 e 88 do Projeto de Constituição.  
Em relação ao art. 68, determina a perda de mandato dos governadores e prefeitos que assumam 
cargo ou função na administração pública sem autorização prévia do legislativo correspondente.  
A prévia licença do Legislativo não convalida a obtenção de cargo público por titular de mandato 
eletivo.  
A única hipótese em que se pode admitir que o cargo tenha sido obtido por meios de legitimidade e 
idoneidade comprovadas é através da aprovação em concurso público. Donde o art. 61, em sua 
redação atual, contemplar a exceção do cargo obtido mediante concurso.  
Isto posto, somos pela rejeição da proposta, mantendo.se a redação atual do artigo.  
3. A proposta referente ao art. 65 e respectivo parágrafo único encontra-se prejudicada, porque há 
identidade de redação e conteúdo.  
Também e pelo motivos acima, fica prejudicada a proposta referente ao inciso II do artigo 86.  
4. Quando à supressão da alínea d do artigo 88, é inteiramente procedente a modalidade de 
aposentadoria ali prevista não serve à causa público, nem aos interesses legítimos do  
funcionalismo civil. Trata-se de uma inovação cujos efeitos disfuncionais não foram devidamente 
avaliados. Sugerimos, destarte, o acatamento da medida.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

   
   EMENDA:21027 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 39  
O art. 39, do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 39. O Governador e o Vice-Governador do  
Estado serão eleitos quarenta e cinco dias antes  
do término do mandato de seus antecessores, na  
forma dos - 1o. e 2o. do art. 111, para mandato  
de quatro anos e tomarão posse no dia 1o. de  
janeiro do ano subsequente.  
Parágrafo único. O candidato a Vice-Governador  
será considerado eleito em virtude da  
eleição do candidato a Governador, com ele registrado. 
Justificativa: 
Tendo apresentado emenda mantendo o sistema presidencialista de Governo, necessário se faz a 
alteração do art. 39, para manter a figura de Vice-Governador, compatível com esse sistema. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:21256 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 39, a seguinte redação:  
"Art. 39 - O Governador do Estado será eleito  
até sessenta dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as normas do art. 111, com  
mandato de quarto anos." 
Justificativa: 
A emenda fixa em sessenta, em lugar de quarenta e cinco dias, o prazo mínimo para a realização da 
eleição, visto que são previstos dois turnos. A emenda proposta é feita para as eleições de 
Presidente da República (art. 111) e de Prefeitos (art. 43).  
De outra parte manda aplicar à eleição de Governador a maioria absoluta, incluindo a regra constante 
do § 3°, do art. 111, enquanto o projeto, equivocadamente, só mandava aplicar a dos §§ 1° e 2°.  
Excluímos a data da posse por desnecessária, pois se o mandato é por tempo certo e o término de 
um já é estabelecido, o início do outro está fixado. 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:21349 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Suprimir o artigo 40. 
Justificativa: 
Entendemos que não podemos legislar em causa própria, ou seja, para incluir este Artigo, também 
precisaríamos inserir outro dispositivo proibindo os parlamentares de assumir cargos do executivo, 
sob a pena de perder o mandato.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a medida é moralizadora, evitando oportunismos e outros 
interesses escusos. 
   
   EMENDA:21437 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 39.  
O artigo 39 do Projeto de Constituição de 26  
de agosto de 1987, passa a vigorar com a seguinte  
redação:  
Art. 39 - O Governador de Estado será eleito  
até quarenta e cinco dias antes do término do  
mandato de seu antecessor, dentre brasileiros  
natos maiores de trinta anos, na forma dos  
parágrafos 1o. e 2o. do artigo 111, para mandato  
de quatro anos, e tomará posse no dia 1o. de  
janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
O § 4° 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 para a elegibilidade de Governador, 
permanecerá a situação atual, ou seja, com definições diferentes.  
Como exemplo cito o meu Estado – Rondônia, onde fui lembrado para concorrer ao cargo de Vice-
Governador e fui barrado por não contar com a idade mínima de 35 anos. O atual Vice-Governador 
sofreu desgastes sob a acusação de haver alterado a idade.  
Portanto, para que haja uniformidade neste particular é necessário que o constemos na Constituição.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que este pormenor deverá ficar a cargo das Constituições Estaduais. 
   
   EMENDA:22158 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Artigo 39, um parágrafo  
único com a seguinte redação:  
Artigo 39 - ......................  
Parágrafo único - Os Governadores e os Vice-  
Governadores, nos crimes comuns e de  
responsabilidade, serão submetidos a julgamento  
perante o Supremo Tribunal Federal, ouvida a  
Assembléia Legislativa. 
Justificativa: 
Há que definir, desde logo, uma situação hoje anômala, dando aos Governadores e Vice-
Governadores o mesmo nível de Ministro de Estado.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não 
como privilégios aos Senadores, Deputados e Vereadores, mas sim como meios de assegurar o bom 
e livre desempenho da representação popular, pois é contra os possíveis abusos do Poder Executivo 
que essas garantias procuram proteger o parlamentar. Nesse sentido, a matéria está adequadamente 
consignada no texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:22592 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 39, um parágrafo  
único com a seguinte redação:  
Art. 39 - ..................................  
Paragrafo único - Os Governadores e os Vice-  
Governadores, crimes comuns e de responsabilidade,  
serão submetidos a julgamento perante o Supremo  
Tribunal Federal, ouvida a Assembléia Legislativa. 
Justificativa: 
Há que definir, desde hoje, uma situação hoje anômala, dando aos Governadores e Vice-
Governadores o mesmo nível de Ministro de Estado.  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22870 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 39, Capítulo III, Título IV.  
Acrescente-se ao art. 39 do Projeto de  
Constituição as expressões: "e o Vice-Governador",  
passando o citado dispositivo a ter a seguinte redação:  
"Art. O Governador de Estado e o  
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Vice-Governador serão eleitos até quarenta e cinco  
dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do  
Artigo 111 para mandato de quatro anos, e tomarão  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente." 
Justificativa: 
A redação dada ao Art. 39 do Projeto de Constituição omitiu a figura do Vice-Governador, que nos 
parece fundamental para o bom andamento e para a continuidade da Administração. Esse é o 
objetivo da presente emenda, sanar a omissão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:23961 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 39 a seguinte redação:  
Art. 39 - O Governador e o Vice-Governador de  
Estado serão eleitos, entre brasileiros natos,  
maiores de vinte e um anos de idade e no exercício  
dos direitos políticos, até quarenta e cinco dias  
antes do término de seu antecessor, na forma dos  
parágrafos 1o. e 2o. do art. 111, para mandato de  
quatro anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro  
de ano subsequente. 
Justificativa: 
O artigo 133 do substitutivo do Relator estabelece a idade mínima de vinte e um anos para que o 
cidadão exerça as funções de Ministro de Estado.  
Nada mais louvável reconhecer-se a capacidade do jovem, face à dinâmica dos dias atuais, para 
atuar no cenário político-administrativo do País em tarefas de tamanha projeção e responsabilidade, 
mas que exigem acima de tudo agilidade nas decisões, atualização técnica e disposição física e 
mental para o trabalho. É inegável que esses requisitos são preponderantes no jovem, 
inobstantemente faixas etárias superiores conseguirem, de modo igual, esse desempenho. 
Ocorre que a mesma felicidade não se verificou no capítulo relativo aos Estados Federados. A 
redação omitiu a idade mínima, mas ao fazer remissão ao artigo 110 (que trata da eleição para 
Presidente da República), poderá estabelecer uma certa ligação etária entre os candidatos a 
Governador e a Presidente, cujo limite está na faixa dos trinta e cinco anos de idade.  
A presente Emenda visa a estender ao jovem de vinte e um anos, que pode assumir a 
responsabilidade de um Ministério, as mesmas condições para alcançar a Chefia do Executivo 
Estadual.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24345 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 40 do Projeto de constituição a seguinte redação:  
"Art. 40 - Perderá o mandato o Governador e  
Vice-Governador ou o Prefeito e Vice-Prefeito que  
assumir outro cargo ou função na administração  
pública direta ou indireta, ressalvada a posse em  
virtude de concurso público, observado o disposto  
no art. 70, I". 
Justificativa: 
A perda do mandato estabelecida no art. 40 do Projeto de Constituição deve ser extensiva ao Vice-
Governador e ao Vice-Prefeito. Não se justifica que eles assumam outro cargo sem que se 
caracterize a acumulação.  
Parecer:   
   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
   
   EMENDA:24362 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos  
do substitutivo do relator ao projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização:  
"Art. 39. A eleição do Governador do Estado  
coincidirá com a do Presidente da República, para  
mandato de igual duração, na forma da lei,  
aplicando-se-lhe as regras dos parágrafos 1o. 2o.  
e 3o. ao art. 111."  
"Art. 43. A eleição do Prefeito coincidirá  
com a do Presidente da República, para mandato de  
igual duração, na forma de lei, aplicando-se-lhe  
as regras dos parágrafos 1o. 2o. e 3o. do art. 111."  
"Art. 47 ....................................  
§ 1o. A eleição do governador Distrital e  
dos Deputados Distritais coincidirá com a do  
Presidente da República, para mandato de igual  
duração, na forma da lei, aplicando-se-lhe, no que  
couber, o art. 111 e seus parágrafos.  
..................................................  
"Art. 74. A Câmara Federal compõe-se de  
representantes do povo eleitos na mesma data das  
eleições para Presidente da República por  
voto igual, direto e secreto em cada Estado,  
território e no Distrito Federal, dentre cidadãos  
maiores de dezoito anos e no exercício dos  
direitos políticos, através de sistema misto,  
majoritário e proporcional, conforme disposto  
em lei complementar.  
..................................................  
"Art. 75. O Senado da República compõe-se de  
representantes dos Estados e do Distrito Federal,  
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o  
princípio majoritário, na mesma data das eleições  
para Presidente da República, dentre cidadãos  
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maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos  
direitos políticos.  
§ 1o. Cada Estado e o Distrito Federal  
elegerão três Senadores, com mandato de quatro anos.  
§ 2o. Cada Senador será eleito com dois suplentes."  
"Art. 111. A eleição para Presidente da  
República far-se-á por sufrágio universal, no dia  
15 de novembro do ano imediatamente anterior ao  
término do mandato presidencial.  
..................................................  
"Art. 113. O mandato do Presidente da  
República é de quatro anos, vedada a reeleição, e  
terá início a 1o. de janeiro.  
..................................................  
Disposições Transitórias  
"Art. 18. Os mandatos dos atuais Prefeitos,  
Vice-Prefeitos e Vereadores, eleitos em 15 de  
novembro de 1982, e dos Prefeitos, Vice-Prefeitos  
e Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1985,  
terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990, com a  
posse dos eleitos."  
"Art. 19. Os mandatos dos Governadores e dos  
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novembro de  
1986, terminarão no dia 1o. de janeiro de 1990,  
com a posse dos eleitos."  
"Art. 20. O mandato do atual Presidente da  
República terminará em 1o. de janeiro de 1990, com  
a posse do eleito."  
"Art. O mandato dos atuais Deputados  
Estaduais e Federais, eleitos em 15 de novembro de  
1986, e dos Senadores, eleitos em 15 de novembro  
de 1982 e em 15 de novembro de 1986, terminarão no  
dia 1o. de fevereiro de 1990, com a posse dos  
eleitos, ressalvado o disposto no " 1o. do art. 74."  
"Art. 6o. Na eleição de 15 de novembro de  
1989.............................................. 
Justificativa: 
O País vive histórico período de transição entre o regime de exceção iniciado em 31 de março de 
1964 e a consolidação do estado de direito democrático, que se completará com a promulgação da 
nova Constituição Federal e a consequente adequação das legislações complementar e ordinária às 
suas disposições.  
Por outro lado, a difícil conjuntura econômico-financeira que atravessamos exige pela concentração 
de esforções dos três níveis de governo e de toda a Sociedade para superá-la, numa luta sem 
tréguas ou descontinuidades de qualquer natureza.  
A realização de três eleições em curto período, como previsto no Substitutivo (para Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, em 15 de novembro de 1988; para Presidente da República, Governadores, 
Deputados Estaduais, Deputados Distritais do Distrito Federal, em 1º de fevereiro de 1990; e para 
Governadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores da República, em 15 de 
novembro de 1990), inegavelmente contribuirá para dificultar a normalidade do período de transição, 
o reordenamento jurídico da Nação e a continuidade administrativa necessária para a regularização 
da vida econômico-financeira do País, seja pela intensa e contínua mobilização política  e popular, 
seja pelos gastos e despesas que acarretariam. 
São essas as razões que me animam a propor eleições gerais em 15 de novembro de 1989, com a 
fixação de mandato de quatro anos para todos os cargos. Com a posse dos eleitos, iniciamos nova 
fase da História do Brasil, com a total renovação dos governantes e dos membros do Congresso 
Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
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e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25399 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Adite-se ao final do texto do artigo 39 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição a seguinte expressão:  
"vedada a reeleição". 
Justificativa: 
Creio que o excesso de trabalho provocou a omissão, pois a reeleição de governadores nunca foi 
cogitada e nem faz parte da nossa tradição.  
As mesmas razões que levaram a redação da reeleição do Presidente da República valem para a 
redação da reeleição dos governadores. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25708 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente ao Art. 40 o seguinte parágrafo único  
Art. 40 ....................... 
§ único - Não perderá o mandato,  
ficando automaticamente licenciados de suas  
funções, o Governador ou Prefeito indicados para  
ocupar cargo de Primeiro Ministro, Ministro de  
Estado e ainda, Secretário de Estado e Diretoria  
de Empresas Estatais. 
Justificativa: 
É justo que os Governadores e Prefeitos possam estar disponíveis para ocupar posições 
administrativas mais importantes sem que percam o seu mandato. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26434 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do Artigo 39 do Substitutivo  
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ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 39.- O Governador do Estado será eleito  
até cem dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, para mandato de cinco anos, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente". 
Justificativa: 
Determinar o mandato do Governador em cinco anos é medida que consulta aos interesses da 
Nação, eis que, face às modificações de tendências e expectativas do corpo eleitoral, e, numa 
sociedade dinâmica como a brasileira, com muitos segmentos ainda em formação, o mandato de 
quatro anos é demasiadamente exíguo. 
Até sob o aspecto psicológico, o mandato de cinco anos afigura-se-nos mais adequado, permitindo 
ao governante uma perspectiva mais ampla de realizações.  
Parecer:   
   O prazo de 45 dias antes do término do mandato do Governador, assim como a duração do 
mandato de 4 anos, foi aceito pelos senhores constituintes da comissão como os mais adequados.  
Somos, pois, pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:26818 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 40  
Incluir após a expressão art. 70, I - bem  
como cargos de Secretário e Ministros de Estado,  
Presidente de Autarquias, de Empresas Estatais e  
Fundações, desde que devidamente licenciados pelos  
Legislativos respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de servidores 
públicos.  
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. 
   
   EMENDA:27786 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 39, um parágrafo único com a seguinte redação:  
Artigo 39 - ................  
Parágrafo único - Os Governadores e os Vice-  
Governadores, nos crimes comuns e de  
responsabilidade, serão submetidos a julgamento  
perante o Supremo Tribunal Federal, ouvida a  
Assembléia Legislativa. 
Justificativa: 
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Há que definir, desde logo, uma situação hoje anômala, dando aos Governadores e Vice-
Governadores o mesmo nível de Ministro de Estado.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não 
como privilégios aos Senadores, Deputados e Vereadores, mas sim como meios de assegurar o bom 
e livre desempenho da representação popular, pois é contra os possíveis abusos do Poder Executivo 
que essas garantias procuram proteger o parlamentar. Nesse sentido, a matéria está adequadamente 
consignada no texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:27916 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 39 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 39 - O Governador de Estado será eleito até  
45 (quarenta e cinco) dias antes do término do  
mandato de seu antecessor, para um, mandato de  
quatro anos, permitida uma reeleição, e tomará  
posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do Art. 39 do Substitutivo do Relator, de forma a garantir aos futuros 
governantes, o direito à uma reeleição, por acharmos que é a forma mais natural de exercitar a 
democracia. Se o eventual ocupante, não estiver exercendo um Governo de agrado popular, e 
pleitear uma reeleição o povo será o supremo Juiz, concedendo-lhe ou não a renovação do mandato.  
Parecer:   
   A Emenda pretende a reeleição, por uma vez, para o executivo estadual. O Substitutivo opta por 
diretriz oposta, vedando as reeleições para cargos do executivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27948 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Imprima-se ao art. 39 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 39 - O Governador de Estado será eleito  
até quarenta e cinco dias antes do término do  
mandato de seu antecessor, na forma dos parágrafos  
1o, e 2o. do artigo III, para mandato de quatro  
anos, e tomará posse no dia 15 de março,  
subsequente às eleições. 
Justificativa: 
De acordo com o art. 19 das Disposições Transitórias, os mandatos dos Governadores e Vice-
Governadores, eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão no dia 15 de março de 1991. 
Se a próxima eleição para Governador for marcada 45 dias antes do término do mandato, ou seja, no 
dia 29 de janeiro de 1991 a posse seria no dia 1° de janeiro do ano subsequente.  
Por outro lado, se o mandato é de quatro anos, a posse dos eleitos deverá ocorrer no dia 15 de 
março, como estamos propondo.  
Parecer:   
   A posse do Governador do dia 1o. de janeiro do ano subsequente ao da sua eleição foi aceito pelos 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 70  

 

Senhores Constituintes da Comissão como o mais adequado.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:28076 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 39 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 39 - O Governador de Estado será eleito  
até setenta e cinco dias antes do término do  
mandato de seu antecessor, na forma dos parágrafos  
1o. e 2o. do artigo 111, para mandato de quatro  
anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente." 
Justificativa: 
O prazo de 45 dias fixado pelo dispositivo em tela é por demais reduzido para que se conclua a 
apuração das eleições, especialmente nos Estados da Região Nordeste, onde os resultados 
definitivos dos pleitos demandam, não raras vezes, longos períodos de tempo. 
Por outro lado, parece-nos recomendável a manutenção da data de 1° de janeiro para a posse dos 
eleitos, como medida tendente a evitar desmandos financeiros por parte do Governador prestes a 
deixar o cargo no mesmo exercício da investidura do Governador eleito.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o mandato de quatro anos para o Governador de Estado foi aceito 
pelos Srs. Constituintes da Comissão como o mais adequado. 
   
   EMENDA:28895 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda no. , de 1987  
Dê-se ao Artigo 13, Parágrafo 4o., Capítulo  
IV, Dos Direitos Políticos, a seguinte redação:  
"art. 13 ....................................  
§ 4o. São condições de elegibilidade : a  
nacionalidade brasileira, a cidadania, a idade, o  
alistamento, o domicílio eleitoral, na  
circunscrição, por prazo mínimo de seis meses, e a  
indicação de candidatura por partido político, em  
eleição primária, onde o candidato tenha se  
filiado com antecedência mínima de sies meses."  
No Artigo 39, Capítulo III, Dos Estados  
Federados, onde se lê:  
"...na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do Art. 111..."  
"...na forma dos parágrafos 1o., 2o. 3o. do Artigo 111..."  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 43, Dos Municípios:  
"Art. 43 O prefeito será eleito até quarenta  
e cinco dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, aplicadas as regras dos parágrafos  
1o., 2o. e 3o. do Artigo 111, para mandato de  
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quatro anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente." 
Justificativa: 
É importante se instituir as chamadas eleições primárias para escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias de Presidente e Vice-Presidente da República, aos Governadores e Vice-Governadores 
de Estado e de Prefeitos e Vice-Prefeitos municipais. 
Estas eleições primárias, sob a minha ótica, seriam realizadas através dos filiados aos Partidos 
Políticos, nacionalmente, em cada Estado e Município. 
Conseguiríamos assim, sem dúvida alguma, dar mais vida aos Partidos Políticos e, quem sabe, 
através disso, contribuir para que eles realmente se tornem nacionais. 
O aspecto mais importante das eleições primárias para a escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias é o combate sistemático às chamadas ditaduras das cúpulas partidárias que, 
infelizmente, ainda persistem no Brasil. 
Há, em cada Município, em cada Estado, poucas pessoas que comandam os Partidos e são, por 
assim dizer, os donos da estrutura de cada um deles. 
É evidente que, na medida em que transferimos para os filiados a escolha dos candidatos às eleições 
majoritárias, estaremos iniciando um processo de democratização interna dos Partidos. 
A Emenda que apresento, dando certa uniformidade aos critérios e requisitos adotados para a eleição 
dos titulares e vices do Executivo Federal, estende aos Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos 
e Vice-Prefeitos, o princípio da maioria absoluta adotada para a eleição do Presidente da República, 
abolindo-se o critério da maioria simples, atualmente usado para a eleição dos titulares Estaduais e 
Municipais. 
Parecer:   
   A Emenda pretende alterar o parágrafo 4o. do artigo 13 e os artigos 39 e 43.  
A eleição primária deve ser instituída em lei ou ficar a critério dos estatutos partidários.  
Deve ser mantida, portanto, a redação atual do parágrafo 4o. do artigo 13.  
Quanto à extensão dos princípios da maioria absoluta para todos os cargos eletivos executivos, 
somos favoráveis em parte.  
Pela aprovação parcial. 
   
 
   EMENDA:30393 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   
   TÍTULO IV - Da Organização do Estado  
CAPÍTULO III - Dos Estados Federados  
Acrescente-se ao Artigo 39 a figura do Vice-  
Governador, ficando o texto com a seguinte redação:  
"Art. 39 - O Governador de Estado e o Vice  
Governador serão eleitos até quarenta e cinco dias  
antes do término do mandato de seu antecessor, na  
forma dos parágrafos 1o e 2o do artigo 111, para  
mandato de quatro anos, e tomará posse no dia 1o  
de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
A exclusão do Vice-Governador é, com certeza, consequência da mudança do Sistema de governo 
proposta pelo ilustre relator que pretende introduzir o parlamentarismo. Embora a ideia tenha o 
respaldo de um expressivo número de parlamentares, ainda não se encontra devidamente 
estratificada, o que impõe a permanência de dispositivos típicos do Presidencialismo. Por outro lado, 
o próprio regime de gabinete não implica, necessariamente, na abolição do cargo de Vice-
Governador. Esta emenda resgata uma tradição que não tem motivos para ser abolida.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
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discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
 
   EMENDA:30502 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Artigo 40 - Acrescente-se depois da palavra Prefeito:  
Assim como o Vice-Governador ou Vice-Prefeito. 
Justificativa: 
É sabido que, hoje, Vice-Governador e Vice-Prefeito têm gabinete organizado e desempenham papel 
de representação, cumulativamente com o Governador e o Prefeito, e até por delegação destes. Há, 
mesmo, constituições estaduais que definam tarefas do Vice-Governador. Logo, se o Governador e o 
Prefeito perdem o cargo, se assumirem outro cargo ou função pública, como está no Projeto, é 
natural que sanção idêntica incida sobre o Vice-Governador e o Vice-Prefeito, em situação 
equivalente, para que se evite privilégio de efeitos perigosos.  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30566 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 40  
Incluir após a expressão art. 70, I - bem  
como os cargos de Secretário e Ministro de Estado,  
Presidente de Autarquias, de Empresas Estatais e  
Fundações, desde que devidamente licenciados pelos  
Legislativos respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de servidores 
públicos.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:30593 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivos Emendado: Art. 40  
Incluir após a expressão Art. 70, I - bem  
como os cargos de Secretário e Ministro de Estado,  
Presidente de Autarquias, de Empresas Estatais e  
Fundações, desde que devidamente licenciados pelos  
Legislativos respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de servidores 
públicos.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:30606 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifica o art. 40, dando a seguinte redação:  
Art. 40 - Perderão o mandato o Governador e o  
Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública, direta ou indireta, sem  
licença da Assembléia Legislativa ou da Câmara  
Municipal. 
Justificativa: 
A realidade política do País vem demonstrando que, algumas vezes, é necessário que detentores de 
mandato executivo tenham que prestar serviços em outros cargos, atendendo assim um chamamento 
da Nação ou do Estado.  
Sendo esta a realidade, nada mais justo que abrir, constitucionalmente, a possibilidade de efetivar 
através da concordância das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, esta situação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que não vemos como conciliar o exercício do mantado de Governador 
ou de Prefeito com outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Admitida tal 
possibilidade estaríamos prejudicando o bom desempenho ao cargo para o qual foram eleitos. 
   
 
   EMENDA:30710 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Complementa o texto do artigo 40  
Dispositivo Emendado: Art. 40  
Incluir após o vocábulo Artigo 70, I  
"ressalvados os cargos de Secretário e  
Ministro de Estado, Presidente de Autarquias e de  
Empresas Estatais, bem como Fundações, desde que  
devidamente licenciados pelos Legislativos respectivos". 
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Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de agentes 
públicos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que não vemos como conciliar o exercício do mantado de Governador 
ou de Prefeito com outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Admitida tal 
possibilidade estaríamos prejudicando o bom desempenho ao cargo para o qual foram eleitos. 
   
   EMENDA:31268 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 40  
Incluir após a expressão art. 70, I - bem  
como os cargos de secretários e Ministros de  
estado, Presidente de autarquias, de empresas  
Estatais licenciados pelos legislativos  
respectivos. 
Justificativa: 
Objetiva-se com a emenda distinguir as funções de agentes políticos das funções de servidores 
públicos.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:31597 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 39  
Substitua-se o art. 39 pelo seguinte:  
" Art.39. O Governo de Estado será eleito até  
45 dias antes do término do mandato de seu  
antecessor, para mandato de (quatro) anos". 
Justificativa: 
As partes que propomos sejam suprimidas do artigo em exame, somente complicam o entendimento 
e a clareza que as leis devem ter. Sem embargo, a data de posse fixada em 1° de janeiro do ano 
subsequente, pelo menos na próxima eleição, acarretará problemas, pois, a permanecer essa 
disposição, teríamos a posse dos próximos governadores somente em 1° de janeiro de 1993. 
Parecer:  
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
   
 
   EMENDA:31866 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 39 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 39 - O governador de Estado será eleito  
até quarenta e cinco dias antes do término do  
mandato de seu antecessor, na forma dos parágrafos  
1o, 2o. e 3o. do artigo 111, para mandato de  
quatro anos, e tomará posse no dia 1o. de janeiro  
do ano subsequente." 
Justificativa: 
A Emenda proposta cinge-se a corrigir erro de remissão no Substitutivo, que grafara “§§ 1° e 2° do 
art. 111.” 
Parecer:   
   A sugestão contida na Emenda há de ser acolhida, pois corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31925 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 40, a seguinte redação:  
Perderão o mandato o Governo e o Prefeito que  
assumirem outro cargo ou função na administração  
pública direta ou indireta, sem prévia licença do  
Poder Legislativo respectivo. 
Justificativa: 
Visa a Emenda dar os mesmos direitos aos cargos do Executivo e Legislativo a respeito dessa 
matéria, como medida de justiça democrática.  
Parecer:   
   A matéria não tem a excelsitude necessária para sua inclusão na Constituição Federal, devendo 
ficar reservada à legislação estadual.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33049 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 39 do Substitutivo a seguinte redação:  
"Art. 39 - O Governador e o Vice-Governador  
do Estado, que terão seus nomes indicados entre  
maiores de trinta e cinco anos, na data da  
convenção partidária, serão eleitos até quarenta e  
cinco dias antes do término do mandato dos seus  
antecessores, na forma dos §§ 1o. e 2o. do art.  
111, para mandato de quatro anos, tomando posse no  
dia 1o. de Janeiro do ano subsequente". 
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Justificativa: 
Parece-nos que cabe à Constituição Federal, até em nome do princípio da uniformidade federativa, 
deve especificar as elegibilidades nos planos estadual e municipal também. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura colide com a orientação adotada pelo Substitutivo 
quanto à disciplina da matéria. 
   
   EMENDA:33830 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 39.  
Acrescente-se ao art. 39 o seguinte parágrafo:  
"§ - Em caso de impedimento do Governador,  
ausência do País ou de vacância, substituem-no, no  
exercício do cargo, sucessivamente, o Vice-  
Governador, o Presidente da Assembléia ou da  
Câmara Legislativa e outros, nos termos em que  
dispuser sua Constituição". 
Justificativa: 
Supre-se, com a proposta, a omissão do Projeto, relativamente à linha sucessória do chefe do 
Executivo nos Estados e no Distrito Federal, remandando-se para sua Constituição o estabelecimento 
de situações específicas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
   
   EMENDA:33831 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 39  
Acrescente-se ao Art. 39 o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - A eleição do candidato a  
Vice-Governador far-se-á nos termos deste artigo,  
apurando-se o resultado independentemente daquele  
verificado na eleição do Governador." 
Justificativa: 
A emenda supre a lacuna do Substitutivo e elimina a sistemática de considerar eleito o Vice-
Governador apenas em virtude da eleição do Governador com ele registrado, com o objetivo de 
impedir a formação de coligações que passam a ser impostas ao eleitorado, sem que possam os 
eleitores se pronunciarem sobre sua verdadeira preferência relacionada com seus representantes. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por ser o sistema parlamentarista o modelo governamental adotado até esta fase de 
discussão. Caso prevaleça no período de votação do Substitutivo o presidencialismo poderão ser 
processadas as devidas adaptações do texto constitucional. 
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   EMENDA:35062 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se os arts. 39 e 40 do substitutivo do projeto de constituição. 
Justificativa: 
Versam os artigos temas de que de modo manifesto dizem respeito a matéria de legislação ordinária. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00120 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescentar, no Artigo 31, os seguintes parágrafos:  
Art. 31 - ......................... 
§ 1o. - Os Deputados Estaduais e os  
Vereadores gozam, nos estados e Municípios onde  
exercerem os seus mandatos, das mesmas imunidades  
e prerrogativas dos Deputados Federais e Senadores.  
§ 2o. - Os Deputados Estaduais serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça.  
§ 3o. - Quando o Prefeito, o Deputado  
Estadual ou o Vereador for acusado de infração  
cometida fora do Estado onde exercer o seu  
mandato, será processo e julgado pelo Superior  
Tribunal de Justiça.  
§ 4o. - Os Governadores e Vice-Governadores  
dos Estados serão submetidos a julgamento perante  
o Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
O parágrafo primeiro visa dar mais dignidade aos cargos, principalmente de Vereador, hoje 
submetido a toda sorte de humilhações.  
Os parágrafos segundo e quarto visam suprir uma ausência deste projeto, uma vez que os demais 
ocupantes de cargos eletivos estão contemplados.  
O parágrafo terceiro visa suprir uma lacuna hoje existente, tendo ainda a vantagem de definir a 
jurisdição da competência. 
Parecer:   
   A emenda propõe ampliar o princípio de inviolabilidade do mandato dos vereadores, inscrito no 
inciso II do artigo 32 do Projeto de Constituição, de modo a abranger também os deputados estaduais 
e prefeitos.  
A imunidade, assim como a inviolabilidade, são garantias do mandato parlamentar e não do mandato 
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executivo. Existem não como privilégios dos senadores, deputados e vereadores, mas sim como 
meios de assegurar o bom o livre desempenho da representação popular.  
A modificação proposta peca pelo excessivo detalhamento, contrariando o princípio de concisão que 
deve predominar no texto constitucional. Por outro lado, a imunidade dos edis está consignada no 
Projeto de Constituição de forma análoga à empregada para os parlamentares federais e estaduais.  
O parecer é, pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:00309 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 
Texto:   
   MODIFIQUE-SE ART. 30, DANDO-LHE A SEGUINTE  
REDAÇÃO:  
Art. 30. O Governador de Estado será eleito  
por sufrágio universal, direto e secreto até  
quarenta e cinco dias antes do término do mandato  
de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e  
tomará posse no dia 1o. de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
A modificação proposta suprime a remissão ao art. 91 e, consequentemente, dispensa a exigência da 
eleição por maioria absoluta, em dois turnos, se necessário, no processo eletivo de governadores de 
Estado. A exigência da maioria absoluta na eleição presidencial é plenamente justificável a 
representatividade e a força política do Presidente ficam irremediavelmente comprometidas quando 
eleito por maioria simples, que não reflete o apoio inquestionável da parcela maior do eleitorado, ou 
seja, da Nação. É o que nos ensina a História.  
No caso dos governadores de Estados – e até de prefeitos, como quer o Projeto de Comissão de 
Sistematização – a exigência da maioria absoluta dos sufrágios é um exagero, tanto político como em 
termos de custos para a Nação, que de forma alguma se justifica.  
Nos pleitos regionais, qualquer que seja a maioria que obtiver o candidato eleito, a liderança do 
candidato vitorioso jamais é questionada. A tradição firmada é que ganha o candidato que maior 
número de votos obtém nas urnas. Porque o universo em questão é menor, a repercussão política de 
uma eventual vitória por escassa maioria é limitada e efêmera – o que obviamente não ocorre em 
termos de Presidente da República. Pelo exposto, é de se esperar que esse atento Plenário acolhe a 
presente emenda modificativa.  
Parecer:   
   Emenda ao art. 30, no sentido de suprimir às regras que se contêm no art. 91.  
A norma do artigo 91, na busca da maioria absoluta no processo eleitoral, representa um dos 
significativos avanços institucionais de que se tem notícia no próprio projeto que elabora. O grande, o 
imenso mal na dimensão política do País reside exatamente na ausência de legitimidade na 
representação, ou, melhor, na escolha dos executivos da mais alta estirpe nas três esferas políticas 
da Federação. Não há portanto razão para a abertura de exceções à regra nem tão pouco a  
sua eliminação, sob pena de se coonestar o status quo que a própria nação repudia com acendrado 
fervor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00375 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 30 do Projeto de Constituição (A) a seguinte redação:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 79  

 

Art. 30 - O Governador do Estado será eleito  
até quarenta e cinco dias antes do término do  
mandato de seu antecessor, aplicadas as regras dos  
parágrafos 1o. e 2o. do artigo 91 nas eleições dos  
Estados com mais de cinco milhões de eleitores. 
Justificativa: 
A eleição em dois turnos resulta um aumento dos dispêndios públicos, sem contribuir para o 
aperfeiçoamento democrático do pleito.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda 2P00309-5. 
   
 
   EMENDA:00401 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO LOBO (PFL/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 30, do Capítulo III,  
"dos Estados Federados", do título III, "da  
Organização dos Estados", do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, o  
seguinte:  
..................................................  
"Art. 30 - ......................................  
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no  
"caput" deste artigo, excetuam-se das regras do  
art. 91 os Estados com população inferior a cinco  
milhões (5.000,00) de habitantes, cujos  
Governadores serão eleitos em turno único." 
Justificativa: 
A regra geral inserta no artigo 91 e seus parágrafos do Projeto de Constituição, ora em elaboração, 
não deve obrigar e eleição, em dois turnos, dos Governadores de pequenos Estados brasileiros que, 
por seu reduzido eleitorado, encarecerão desnecessária e incomensurável o processo eleitoral. 
Esta é a nossa intenção! 
Parecer:   
   Emenda ao art. 30, que sugere a inclusão de um parágrafo pelo qual ficam excluídos da regra da 
maioria absoluta de votos os Estados com menos de 5 milhões de habitantes.  
O assunto foi exaustivamente discutido nas diversas instâncias constituintes e prevaleceu a norma 
que se contém no Projeto como regra geral institucionalmente mais condizente com as mais sadias 
expectativas da sociedade, ansiosa em busca de legitimidade democrática para seus representantes 
e dirigentes.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:00668 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Suprimir a expressão "aplicando-se a regra do  
Artigo 91", do Artigo 30 ficando assim redigido:  
Artigo 30 - O Governador de Estado será  
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eleito até quarenta e cinco dias antes do término  
do mandato de seu antecessor, para mandato de  
quatro anos, e tomará no dia 1o. de janeiro do ano  
subsequente. 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva excluir o Governador dos dois turnos exigidos para o Presidente da República, 
considerados desnecessários e antieconômicos.  
Por outro lado, inviabilizará a utilização estadual em favor desse ou daquele candidato.  
Parecer:   
   Pretende o autor excluir da eleição de governador a exigência de maioria absoluta, de que trata o 
art. 91.  
Somos contrários à pretensão do autor pelo fato de a maioria absoluta levar ao poder o candidato da 
preferência popular e dar-lhe mais apoio para governar.  
Pela rejeição. 
   
 
   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 de 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 as promessas e esforços dos poderes constituídos, tem dado causa a um 
crescente desgaste das instituições e gatos políticos, avultando, entre estes, o da escolha, via 
eleições, dos representantes do povo.  
Esta é uma realidade que não podemos 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, quando às Assembleias 
Legislativas.  
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 descredito que atinge nossas instituições 
democráticas, como ainda em grave problema institucional, pela desobediência de expressas 
disposições constitucionais, já nos moldes 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 
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combalidos erários municipais, 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 perfeitos e vereadores somente seriam renovados em eleições a 
serem realizadas em 15 de novembro 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 o mandato do 
atual e do futuro Presidente.  
Em 1990, com mandato de 4 (quatro) 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:01314 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 30  
Dê-se ao Artigo 30 a seguinte redação:  
"Artigo 30 - O Governador e o Vice-Governador  
de Estado serão eleitos até noventa dias antes do  
término de mandato de seu antecessor, para mandato  
de cinco anos, e tomarão posse no dia 31 de  
janeiro do ano subsequente, aplicando-se a regra  
do Artigo 91." 
Justificativa: 
A presente emenda pretende igualar o prazo de mandato do Governador de Estado ao do Presidente 
da República, de modo a permitir a coincidência de eleições, além de aumentar para noventa dias o 
prazo entre a eleição e a posse, permitindo assim melhores condições para a montagem de equipes 
de governo.  
Parecer:   
   Pretende o autor aumentar o prazo de quarenta e cinco para noventa dias antes do término do 
mandato de seu antecessor nas eleições para Governador.  
Entendemos que o prazo de quarenta e cinco dias é suficiente para a conclusão dos trabalhos e 
processos eleitorais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01316 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que a esta subscreve  
propõe que ao art. 30, do Projeto de Constituição,  
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seja dada a seguinte redação:  
"Art. 30 - O Governador de Estado será eleito  
até setenta e cinco dias antes do término do  
mandato ao seu antecessor, para mandato de quatro  
anos, e tomará posse no dia 1 de janeiro do ano  
subsequente, aplicando a regra do art. 91." 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva, antes e acima de tudo, garantir prazo mais amplo para que o processo 
eleitoral para Governador de Estado transcorra-se em tempo hábil dentro da normalidade 
democrática e da necessidade da Justiça Eleitoral. 
Em verdade, o prazo de 45 dias para eleição do governante estadual é insuficiente para o 
cumprimento do calendário eleitoral, sobretudo quando tal pleito condiciona-se à maioria absoluta, o 
que, evidentemente, pode implicar o seu desdobramento em dois turnos de votação.  
Na hipótese do não atingimento de maioria absoluta, o processo eleitoral, ainda no primeiro turno, 
consumirá período de no mínimo 10 (dez) dias para a apuração e definição dos candidatos mais 
votados. Após esse interregno de apuração, o segundo turno será marcado dentro de 30 (trinta) dias. 
Realizada a votação do turno suplementar, outros 10 (dez) dias serão necessários para apuração dos 
votos. Têm-se, portanto, um total de 50 (cinquenta) dias somente para o cumprimento das etapas do 
processo eleitoral, isso sem contabilizar os prazos abertos para possíveis recursos.  
Assim sendo, ao sugerirmos nova redação ao art. 30 do Projeto de Constituição, o fazemos de 
maneira a contribuir para o bom andamento das diversas fases que compõem o processo eleitoral 
destinado à eleição do Governador de Estado, buscando, via de consequência evitar decisões 
açodadas por parte da Justiça Eleitoral na hipótese da realização de segundo turno de votação. A 
nosso ver, o prazo de setenta e cinco dias corresponde às necessidades processuais do pleito. 
Parecer:   
   Pretende o autor ampliar o prazo de quarenta e cinco para setenta e cinco dias antes do término do 
mandato do seu antecessor nas eleições para governador.  
Entendemos que o prazo de quarenta e cinco dias é suficiente para a conclusão dos trabalhos e 
processos eleitorais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01523 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 30:  
"§ - O Presidente da Assembléia Legislativa  
sucede o Governador, em caso de vaga, na ausência  
de Vice-Governador. 
Justificativa: 
A regra em vigor atualmente em muitos Estados obriga a convocação de eleições para o cargo de 
Governador se não existir a figura do Vice-Governador, mesmo quando tal não é justificável pelo 
curto tempo que resta de mandato. 
Parecer:   
   Convém que se deixe às futuras Constituintes dos Estados a solução deste problema. A aceitarmos 
a emenda estaríamos criando o paradoxo de que o novo Governador tenha idade menor que a de 
trinta anos, conforme o determinado no artigo 16, § 3o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01730 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FERNANDO GOMES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 30 do Projeto da Constituição  
(A) da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 30 - O Governador e o Vice-Governador do  
Estado, que terão seus nomes indicados entre  
maiores de trinta e cinco anos, na data da  
convenção partidária, serão eleitos até quarenta e  
cinco dias antes do término do mandato dos seus  
antecessores, na forma dos §§ 1o. e 2o. do art.  
91, para mandato de quatro anos, tomando posse no  
dia 1o. de janeiro do ano subsequente. 
Justificativa: 
Parece-nos que cabe à Constituição Federal até em nome do princípio da uniformidade federativa, 
deve especificar as elegibilidades nos planos estadual e municipal também.  
Parecer:   
   O artigo 16, § 3o. estabelece uma hierarquia de idades mínimas que vão de trinta e cinco anos para 
Presidente e Senador a vinte e um para Deputado, Federal ou Estadual, passando pela idade de 
trinta anos para Governador. Portanto o dispositivo já atende à (discutível) necessidade de 
"uniformidade federativa" enunciada na justificativa da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
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 
[...] 
CAPÍTULO III 
DOS ESTADOS FEDERADOS 
[...] 
Art. 29. O Governador e o Vice-Governador de Estado serão eleitos até noventa dias antes do 
término do mandato de seu antecessor, para mandato de quatro anos, e tomarão posse no dia trinta 
e um de janeiro do ano subsequente, aplicando-se a regra do artigo 89. 
Art. 30. Perderá o mandato o Governador ou o Prefeito que assumir outro cargo ou função na 
administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, 
observado o disposto no artigo 48. 
[...] 
 

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  
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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  
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  
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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  

 

 
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 contrario 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. 
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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:00223 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
Suprimir do art. 28 a expressão..."  
Observado, quanto ao mais, o disposto no art. 79." 
Justificativa: 
A aplicação do disposto no art. 79, que trata da eleição em dois turnos, para eleições de governador e vice-
governador onerará o pleito, prejudicando os pequenos partidos e os candidatos que não possuem poder 
econômico. Outra consequência será o retorno ao bipartidarismo, pois numa nova eleição, com elevados 
gastos, somente, participarão as grandes estruturas partidárias que têm o poder de se aliar às forças 
econômicas, e os partidos que estejam no poder que utilizarão da “máquina administrativa” para financiar o 
pleito eleitoral.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a expressão "observado, quanto ao mais, o dispositivo no artigo 79", que trata da 
eleição em dois turnos para a escolha do Governador e Vice-Governador de Estado.  
A eleição por maioria absoluta é mais democrática e a escolha sempre recai no candidato que tem a 
preferência da maioria do eleitorado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00387 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ AGRIPINO (PFL/RN) 
Texto:   
   Sejam alterados, parcialmente, os arts. 28 e  
79, estabelecendo "que as eleições se realizam  
noventa dias antes do término do mandato..."  
Os referidos artigos passariam a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 28 - O Governador e o Vice-Governador  
do Estado serão eleitos simultaneamente noventa  
dias antes do término do mandato de seus  
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antecessores, para mandato de quatro anos, e  
tomarão posse no dia primeiro de janeiro do ano  
subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto  
no artigo 79." 
"Art. 79 - O Presidente e o Vice-Presidente  
da República serão eleitos simultaneamente noventa  
dias antes do término do mandato presidencial." 
Justificativa: 
Não nos parece justificável o estabelecimento de prazos diferentes para a realização de eleições para 
Prefeitos, Governadores e Presidente da República. Para os Prefeitos está definido noventa dias; para 
Governadores quarenta e cinco dias, e, para Presidente cento e vinte dias. 
O prazo intermediário de 90 dias seria o mais aconselhável, dando tempo à realização do 2° turno, no caso de 
vir a ser necessário, bem como, dos eleitos definirem suas equipes e suas plataformas administrativas. Por 
outro lado, evitar-se-ia a realização de eleições com prazos diferentes, num mesmo ano, caso venha a ocorrer 
coincidência de término de mandado nestas esferas de Poder. 
Parecer:   
   Trata-se, sem dúvida, de preciosa colaboração ao texto Constitucional, a emenda apresentada pelo nobre 
Constituinte, visando a compatibilizar os prazos estabelecidos para a realização de eleições. Da forma como o 
texto base trata a matéria, o cumprimento dos prazos pode tornar-se impraticável.  
Justificável a argumentação.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00699 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   O Artigo 28 estabelece que a eleição para  
Governador será a 45 dias do término do mandato de  
seus antecessores e a posse em 1o. de janeiro.  
O artigo 79 estabelece que a eleição do  
Presidente da República se dará a 120 dias antes  
do término do mandato do presidencial e o artigo  
84 que a posse é a 1o. de janeiro.  
O artigo 30 estabelece em seus incisos II e  
III que a eleição do Prefeito é noventa dias antes  
da posse, que é a 31 de janeiro.  
Os dispositivos indicados não obedecem a um  
critério uniforme no que tange aos prazos, o que  
se faz necessário.  
Para sanar a contradição propomos que no  
artigo 28 o prazo referido seja 90 e não 45; que  
no artigo 30, inciso III a posse se dê no dia 1o.  
e não no dia 31 janeiro que que no artigo 79 a  
eleição do Presidente se dê a 90 e não a 120 dias. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da Emenda 2T00387-1. 
   
   EMENDA:01416 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, no artigo 28, as expressões  
"observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 79". 
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Justificativa: 
A adoção de dois turnos no processo eleitoral para escolha do Governador, bem como do Presidente da 
República e Prefeito, frustra o debate e valorização do ideário e programa dos partidos políticos, na medida em 
que, na eventualidade de um 2° escrutínio, ocorre a desistência de uma ou várias candidaturas partidárias, que 
terminam absolvidas por outro partido. 
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir a expressão "observado, quanto ao mais, o dispositivo no artigo 79", que trata da 
eleição em dois turnos para a escolha do Governador e Vice-Governador de Estado.  
A eleição por maioria absoluta é mais democrática e a escolha sempre recai no candidato que tem a 
preferência da maioria do eleitorado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01702 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o artigo 29. 
Justificativa: 
Ao propor esta supressão consideramos que o mandato de Governadores e Prefeitos são dos partidos pelos 
quais foram eleitos para executar um programa previamente delineado e escolhido através do voto pelos 
eleitores que sufragaram o dirigente eleito.  
Desta forma acreditamos que cabe ao Partido definir as funções prioritárias, ou seja, se um Governador ou 
Prefeito, em determinado momento pode ser mais importante em outro cargo para colocar em prática o 
programa partidário.  
Entendemos que ao suprimir este artigo estaremos fortalecendo os partidos e privilegiando as propostas 
programáticas.  
Parecer:   
   Pretende o autor suprimir o art.29, que trata da perda do mandato do Governador ou do Prefeito que assumir 
outro cargo público.  
É de ser mantida a regra do art.29, tendo em vista que o Titular do cargo foi eleito pelo povo para governar  
o Estado ou Município durante seu mandato.  
Evita-se, de outra parte, com a norma restritiva, os abusos e os desvios decorrentes de conveniências 
menores.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00083 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 27  
Parágrafo único - Perderá o mandato o  
governador ou o prefeito que assumir outro cargo  
ou função na administração pública direta ou  
indireta, ressalvada a posse em virtude de  
concurso público e observado o disposto no art.  
37, I, IV e V.  
- Transferir como artigo para o Capítulo IV  
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(Dos Direitos Políticos) do Título II, suprimindo-  
se o Inciso XII do artigo 28. 
Justificativa: 
Trata-se de manter a redação aprovada no 2° turno, transferindo-se a norma para o capítulo Dos Direitos 
Políticos porque: 
1. constitui restrição a direito político ou, por outro lado, estabelece a obrigação de respeitar mandato 
concedido pelo povo; 
2. por referir-se aos chefes de dois níveis de governo, dispensa a referência à mesma norma em dois capítulos 
da Constituição.  

___________________________________________________________________ 
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