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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER  TÉCNICO 

 

Proposta de emenda constitucional n.º: 08/2017  

Autores: Deputado Enivaldo dos Anjos e outros 

Ementa:  Altera a redação do caput do art. 49 da Constituição Estadual, 

dispondo sobre o número de Deputados Estaduais que compõem a Assembleia 

Legislativa. 

  

RELATÓRIO 

 

Trata-se de proposta de emenda constitucional de autoria do Deputado 

Enivaldo dos Anjos  e outros, que tem como objeto  alterar a redação do caput 

do art. 49 da Constituição Estadual, dispondo sobre o número de Deputados 

Estaduais que compõem a Assembleia Legislativa. 

 

O Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de juízo 

de delibação que lhe impõe o Artigo 120 do Regimento Interno, proferiu o 

despacho de fl. 02, no qual admitiu a tramitação da proposição entendendo, a 

principio, inexistir  inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na 

norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 12 de dezembro de 2017, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2017..  

 

Não consta publicação no Diário do Poder Legislativo o que deve ser feito em 

momento oportuno por imperativo regimental. 
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A Proposta de Emenda Constitucional Estadual, veio a Procuradoria Legislativa 

para que seja oferecido parecer técnico jurídico. Designado pelo Procurador 

Geral, passo ao exame da matéria para atender o disposto no art. 121, do 

Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL, DA 

ANÁLISE DE ADMISSIBILIADE.  

 

 De pronto vê-se que a matéria enquadra dentre as  da competência legislativa 

Estadual para deflagrar o presente procedimento,  ou seja, alterar a redação do 

art. 49, caput da Constituição Estadual. 

 

No que diz respeito à adequação à constitucionalidade formal, está em 

conformidade, com o art. 19, inciso IV,  da mesma Carta Estadual. 

 

A matéria é formalmente constitucional naquilo que pertine  à legitimidade 

Parlamentar para deflagrar o procedimento legislativo, por não tratar de matéria 

de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não abrangendo 

quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 63 da Constituição 

Estadual ou art. 61, § 1º da Constituição da República. 

 

Com isso, passo a análise quanto ao dispositivo listado na proposta, ou seja, 

 alterar a redação do caput do art. 49 da Constituição Estadual, que atualmente 

é composta de 30 ( trinta senhores Deputados, com a pretensão dos autores 

de reduzir a l5 (quinze) senhores Deputados. 
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Pela inteligência do art. 45, § 1º,  da Carta Federal o número total de 

Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal,            

deve ser estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, 

procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que 

nenhuma das unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta 

Deputados. 

 
Para o cálculo do número de parlamentares das Assembleias Legislativas, o 

artigo 27 da Constituição é taxativo, in verbis: 

 

O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da 

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

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

acima de doze.  

 

Nos estados com até 12 deputados federais, o cálculo é direto: multiplica-se o 

número de deputados federais por três e tem-se o número de vagas à 

Assembleia Legislativa. 

 

É bom deixar claro que todos os Estados brasileiros são regidos por 

Constituições próprias, uma vez que os Estados são dotados de autonomia  na 

tríplice capacidade (de organização, de administração e de governo). Todavia, 

os Estados Federados devem obediência a Constituição Federal, é o princípio 

da Supremacia da Constituição, onde, todos, governantes e governados devem 

obediência a  Lei Maior, ou seja, a Constituição Federal. 

 

Com a liberdade dos Estados-membros completarem o trabalho do Constituinte 

federal, criando normas originárias no exercício de seu Poder Constituinte, o 

fato é que muitos dispositivos de suas Constituições são verdadeiras cópias de 

normas já obrigatórias estabelecidas na Constituição federal.  
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As normas de observância obrigatória da Constituição federal pelos Estados-

membros, no exercício do Poder Constituinte Decorrente, não tem o condão de 

transformá-las em normas da Constituição Estadual. As normas obrigatórias da 

Constituição Federal integram o ordenamento jurídico dos Estados-membros 

independente de repetição dessas normas na Constituição dos Estados-

membros, cabendo ao Poder Constituinte Decorrente apenas complementar a 

obra do Constituinte Federal. 

 
É preciso considerar que a estruturação de uma Constituição Estadual, em 

razão da essência do sistema federativo, é modelada pelas normas 

constitucionais federais. Por conseqüência, o constituinte estadual não poderá 

desvirtuar o tratamento dispensado pela Lei Fundamental, infringindo os 

princípios por ela esculpidos, seja expressa ou implicitamente, sob pena de 

violação da supremacia da Constituição Federal. 

  

As normas de reprodução obrigatória possuem eficácia plena no âmbito 

estadual, há de se ater que a repetição de um conteúdo normativo não faz, tão-

só por isso, com que a norma reproduzida estenda a sua eficácia além de seus 

limites naturais. 

 

A Constituição Estadual é significativamente composta por normas de 

reprodução obrigatória e, por conseqüência, são amplamente utilizadas como 

parâmetros para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual ou 

municipal que a contrarie. 

 

A   Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2018,  tendo ligação direta com o 

art. 45, § 1º da Constituição Federal, entendo que a mesma encontra-se 

incluída dentre as cláusulas de repetição obrigatória, in verbis: 
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“Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do 

povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada 

Território e no Distrito Federal. 

 

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por 

Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei 

complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos 

ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma 

daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados. (Vide Lei Complementar nº 78, de 1993) 

 

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por 

Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei 

complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos 

ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma 

daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta Deputados”. (grifei). 

 

O texto constitucional é taxativo ao afirmar quer a matéria deve ser 

encaminhada por Lei Complementar.  Deve obediência ao instituto da 

reprodução obrigatória. 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

 (....) 
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Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis. 

A fase da iniciativa é a que deflagra o início de todo procedimento, sendo 

necessário que seja preenchido os requisitos previstos na CF/88, juntamente 

com os previstos na Lei Complementar nº 95. 

A Lei Complementar tem o propósito de complementar a constituição: 

explicando, adicionando ou completando determinado assunto na matéria 

constitucional. A Lei Complementar tem seu campo material determinado pelo 

constituinte originário ou reformador, que procurou selecionar certas matérias 

consideradas mais relevantes à época. Ele optou por determinar um processo 

legislativo mais dificultoso que o processo da lei ordinária, de forma a 

possibilitar um exame mais exigente destas normas a serem criadas. 

A lei ordinária é uma norma jurídica primária que contém normas gerais 

abstratas que regram nossa vida em coletividade. É uma norma 

infraconstitucional, que tem competência material residual, ou seja, o que a 

Constituição Federal não determinou que seja tratado por norma jurídica 

específica, será tratado por uma lei ordinária. 

A principal diferencia é que a lei ordinária para sua aprovação pelo Poder 

Legislativo faz-se por maioria simples. Enquanto, a lei complementar tem sua 

aprovação apenas por maioria absoluta. O que reforça a necessidade de que a 

modificação de número de deputados estaduais, deva-se dar através de lei 

complementar. Ambas, lei complementar e lei ordinária são espécies 

normativas, cujos contornos são ditados na Constituição. 

Concluindo, o legislador originário indicou expressamente na Constituição, os 

temas a serem postulados, por meio de lei complementar. Tal conjunto de  
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matérias não pode ser objeto de lei extravagante, sob pena de se recair em 

inconstitucionalidade. 

 

Veja-se o ensinamento doutrinário do Prof. Celso de Barros: -  ‘‘Não existe 

hierarquia entre as espécies normativas elencadas no art. 59 da Constituição 

Federal. Com exceção das Emendas, todas as demais espécies se situam no 

mesmo plano. A lei complementar não é superior à lei ordinária, nem esta é 

superior à lei delegada, e assim por diante. O que distingue uma espécie 

normativa da outra são certos aspectos na elaboração e o campo de atuação 

de cada uma delas. Lei complementar não pode cuidar de matéria de lei 

ordinária, da mesma forma que a lei ordinária não pode tratar de matéria de lei 

complementar ou de matéria reservada a qualquer outra espécie normativa, 

sob pena de inconstitucionalidade. De forma que, se cada uma das espécies 

tem o seu campo próprio de atuação, não há falar em hierarquia. Qualquer 

contradição entre essas espécies normativas será sempre por invasão de 

competência de uma pela outra. Se uma espécie invadir o campo de atuação 

de outra, estará ofendendo diretamente a Constituição. Será inconstitucional.’’ 

(Celso_Ribeiro_Bastos,  Doutor e livre docente em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo ‘‘Curso de Direito Constitucional’’, Saraiva, 1989, 11ªed., p. 308) (grifei).  

  

Portais razões e ensinamentos, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL E INADMISSIBILIDADE,  DA PROPOSTA DE EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 08/2017, de autoria do Deputado Enivaldo dos 

Anjos  e outros,  nos termos da fundamentação  acima exposta. 

 

Procuradoria Legislativa, 21 de fevereiro de 2018. 

 

   Fernando José Silva 

            Procurador  Legislativo 
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