
 

  

Art. 70 ADCT 
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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. 70. Fica mantida a atual competência dos tribunais estaduais até que a mesma 

seja definida na Constituição do Estado, nos termos do art. 125, § 1º, da Constituição. 

 

 

  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público está 
disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacaodos-poderes-e-
sistemas-de/subcomissao3c 

 

                                                      
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
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacaodos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacaodos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacaodos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicaocidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacaodos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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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3 – Subcomissões temáticas 

 

FASE A – Anteprojeto do relator A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda ao anteprojeto do relator Não foram localizadas emendas. 

FASE C – Anteprojeto da subcomissão A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

 

FASE E – Emendas ao anteprojeto da 
subcomissão, na comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

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. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – Anteprojeto de Constituição A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – Emendas de mérito (CS) e de 
adequação ao anteprojeto 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto de Constituição A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – Emendas (1P) de Plenário e 
populares 

Não foram localizadas emendas. 

FASE N – Primeiro substitutivo do relator A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – Emendas (ES) ao primeiro 
substitutivo do relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE P – Segundo substitutivo do relator A matéria não foi localizada nesta Fase. 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A 

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das Disposições Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE S – Emendas de Plenário (2P) Não foram localizadas emendas. 

FASE T – Projeto B (fim 1º turno, início 2º) A matéria não foi localizada nesta Fase. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 4  

 

FASE U – Emendas ao Projeto B (2T) Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C (fim 2º turno) A matéria não foi localizada nesta Fase. 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi destacada e aprovada a Emenda nº 287 incluindo 

o dispositivo no texto das Disposições Transitórias.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B, 

p. 172-173 

 

FASE X – Projeto D – 
redação final 

Art. 70. (ADCT) Fica mantida a atual competência dos tribunais estaduais até que 

a mesma seja definida na Constituição do Estado, nos termos do art. 125, § 1º, 

da Constituição. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 
 

FASE W 

   EMENDA:00287 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Inclua-se, nas Disposições Transitórias, para 
sanar omissão, um artigo com a seguinte redação: 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
"Art.... - Fica mantida a atual competência 
dos tribunais estaduais até que a mesma seja 
definida na Constituição do Estado, nos termos do 
§ 1o., do art. 126, desta Constituição." 
Justificativa: 

Com a entrada em vigor da Constituição Federal e enquanto não promulgada a Constituição do Estado, poderão surgir 
dúvidas sobre a competência dos Tribunais estaduais, pois o art. 126 determina que os Estados organizarão sua Justiça, 
observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

                                                      
2 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 
 
 

https://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Assim, visando suprir a omissão e prevenir questões que possam surgir sobre a competência daqueles Tribunais, após a 
promulgação da nova Constituição Federal, com prejuízos para o processo judiciário, a inclusão do artigo citado nas 
Disposições Transitórias. 
 

_______________________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 70 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT da 
Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a 
data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


