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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. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três 

Ministros.  

      Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados 

pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e 

menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 

depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:  

      I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre 

desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada 

pelo próprio Tribunal;  

      II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério 

Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, 

indicados na forma do art. 94.   

  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 
 

                                                      
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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2 – Audiências públicas 

Consulte na 5ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público 
notas taquigráficas da audiência pública realizada em 27/4/1987, sobre sistema de ingresso e 
promoções na magistratura e no Ministério Público. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-
dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c 

3 – Subcomissões temáticas 

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público – IIIc 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 15 - O Superior Tribunal de Justiça é composto de quinze Ministros, nomeados 

pelo prazo de doze anos, vedada a recondução, pelo Presidente da República com 

aprovação do Congresso Nacional, escolhidos dentre lista tríplice elaborada pelo 

Tribunal Constitucional, assegurada um terço de suas vagas a magistrados de 

carreira, um terço a membros do Ministério Público e um terço a advogados e 

juristas, todos com notório saber jurídico e quinze anos de exercício profissional.  

Parágrafo único - Aplicam-se aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça o 

disposto nos incisos II a IV do artigo 13. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

Consulte, na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do 

Ministério Público a votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, Supl., p. 3. 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c 

 

4 – Comissões temáticas 

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo – III 
 

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 

Art. 76 - O Superior Tribunal de Justiça, compõe-se de, no mínimo, trinta e seis 

Ministros.  

§ 1º - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente 

da República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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a) um terço, entre juízes da Justiça federal;  

b) um terço, entre juízes da Justiça estadual ou do Distrito Federal;  

c) um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público 

Federal ou Estadual e do Distrito Federal.  

§ 2º - O Superior Tribunal de Justiça funcionará em Plenário ou dividido em Seções 

ou Turmas especializadas. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 104 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e seis 

Ministros.  

§ 1º - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente 

da República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, 

sendo:  

a) um terço, dentre juízes da Justiça federal;  

b) um terço, dentre juízes da Justiça estadual ou do Distrito Federal;  

c) um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público 

Federal ou Estadual e do Distrito Federal.  

§ 2º - O Superior Tribunal de Justiça funcionará em Plenário ou dividido em Seções 

e Turmas especializadas. 

 

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo a votação do Substitutivo do Relator, publicado no Diário da Assembleia 

Nacional Constituinte de 8/8/1987, Supl., p. 2. Disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 208 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e seis 

Ministros.  

§ 1º - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente 

da República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, 

sendo:  

a) um terço, dentre juízes da Justiça federal;  

b) um terço, dentre juízes da Justiça estadual ou do Distrito Federal;  

c) um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público 

Federal ou Estadual e do Distrito Federal.  

§ 2º - O Superior Tribunal de Justiça funcionará em Plenário ou dividido em Seções 

e Turmas especializadas. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e seis 

Ministros.  

§ 1º - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente 

da República, dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 

jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado da 

República, sendo:  

a) um terço, dentre juízes da Justiça federal;  

b) um terço, dentre juízes da Justiça estadual ou do Distrito Federal;  

c) um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público 

Federal ou Estadual e do Distrito Federal.  

§ 2º - O Superior Tribunal de Justiça funcionará em Plenário ou dividido em Seções 

e Turmas especializadas. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 28.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três 

Ministros.  

§ 1º - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente 

da República, dentre brasileiros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a 

escolha pelo Senado da República, sendo:  

a) um terço dentre juízes dos tribunais Regionais Federais e um terço dentre 

desembargadores dos tribunais de Justiça Federais indicados em lista tríplice 

elaborada pelo próprio Tribunal;  

b) um terço, em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público 

Federal, Estadual e do Distrito Federal, estes alternadamente, indicados na forma 

do artigo 136. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 41.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 123 - O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três 

Ministros.  

Parágrafo único - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados 

pelo Presidente da República, dentre brasileiros, com mais de trinta e cinco e 

menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, 

depois de aprovada a escolha pelo Senado da República, sendo:  

a) um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre 

desembargadores dos Tribunais de Justiça indicados em lista tríplice elaborada 

pelo próprio Tribunal;  

b) um terço, em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público 

Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, indicados 

na forma do artigo 110.  
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Destaque apresentado nº 1297/1987, referente à Emenda nº 34582. O destaque foi 

prejudicado.  

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

1815. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 128. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três 

Ministros.  

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo 

Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de 

aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:  

I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre 

desembargadores dos Tribunais de Justiça indicados em lista tríplice elaborada 

pelo próprio Tribunal;  

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público 

Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, indicados 

na forma do artigo 114. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 126. 

 

Requerimento de destaque nº 745 da Emenda nº 01259. O destaque foi retirado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 7/4/1988, p. 9106. 

 

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

2º) 

Art. 110. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três 

Ministros.  

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo 

Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de 

aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:  

I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre 

desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada 

pelo próprio Tribunal;  

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público 

Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na 

forma do art. 99. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três 

Ministros.  

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção 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/220anc07abr1988.pdf
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Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo 

Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de 

aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:  

I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre 

desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada 

pelo próprio Tribunal;  

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público 

Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na 

forma do art. 94. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três 

Ministros.  

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo 

Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de 

aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:  

I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre 

desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada 

pelo próprio Tribunal;  

II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público 

Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na 

forma do art. 94. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

     EMENDA:00088 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir no anteprojeto da Subcomissão os  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal.  
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dispositivos abaixo relacionados com a organização  
e competência do Superior Tribunal de Justiça  
dando nova redação aos artigos 15 e 16 do  
anteprojeto do relator:  
"Do Superior Tribunal de Justiça  
Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça, com  
sede na capital da União e jurisdição em todo  
território nacional, compõe-se de 36 membros,  
nomeados na seguinte proporção:  
I - quatro pelo Presidente da República;  
II - oito pela Câmara dos Deputados;  
III - vinte e quatro pelo Conselho Federal da  
Magistratura, sendo:  
a) dez dentre Ministros dos Tribunais  
Federais Regionais e Juízes Federais, com mais de  
10 anos de efetivo exercício da função;  
b) seis dentre Desembargadores e Juízes da  
Justiça dos Estados e Distrito Federal com mais de  
10 anos de efetivo exercício da função;  
c) quatro dentre advogados indicados pela OAB  
em lista sêxtupla, dentre cidadãos maiores de 30  
anos, de notável saber jurídico e conduta ilibada,  
com mais de 10 anos de efetivo exercício da profissão;  
d) dois dentre membros do Ministério Público  
Federal, com mais de 10 anos de efetivo exercício  
da função;  
e) dois dentre membros do Ministério Público  
dos Estados, com mais de 10 anos de efetivo  
exercício da função;  
§ 1o. Os Ministros são eleitos para um  
mandato de seis anos, renováveis de 3 em 3 anos,  
vedada a recondução.  
§ 2o. O Presidente do Tribunal será eleito  
pelos seus membros para um período de dois anos,  
vedada a reeleição.  
Art. 16. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Federais  
Regionais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público Federal que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandatos de segurança e o habeas data  
contra ato do próprio Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra a deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Federais Regionais; entre juízes e os  
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados;  
II - julgar em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Regionais  
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios, quando a  
decisão for denegatória;  
b) os mandatos de segurança decididos em  
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única instância pelos Tribunais Federais ou pelos  
Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios quando denegatória a decisão;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância pelos  
Tribunais Federais Regionais ou Pelo Tribunal dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,  
quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhe vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestado em face de lei federal; e  
c) der à lei interpretação divergente da que  
lhe haja dado outro Tribunal, o próprio Superior  
Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo Único. Quando, contra o mesmo  
acórdão, forem interpostos recurso especial e  
recurso extraordinário, o julgamento deste  
aguardará a decisão definitiva do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que esta puder  
prejudicar o recurso extraordinário.  
Art. O regimento interno do Superior  
Tribunal de Justiça estabelecerá, observada a Lei  
Orgânica da Magistratura Nacional, o processo dos  
feitos de sua competência originária ou recursal. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
   
   EMENDA:00113 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dá aos arts. 4o., 15, e à alínea b do art.  
20, a seguinte redação:  
"Art. 4o. Em qualquer Tribunal, seja da União  
ou de Estado-membro, e salvo disposição expressa  
desta Constituição, reservar-se-á um quinto dos  
lugares para membros do Ministério Público e  
advogados, indicados pelas respectivas classes e  
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.  
Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de quinze Ministros, nomeados pelo prazo  
de doze anos, vedada a recondução, pelo Presidente  
da República com aprovação do Congresso Nacional,  
escolhidos dentre lista tríplice elaborada pelo  
Tribunal Constitucional, assegurado um terço de  
suas vagas a magistrados de carreira, um terço a  
membros do Ministério Público e um terço a  
advogados, todos com notório saber jurídico e no  
mínimo quinze anos de exercício profissional.  
Art. 20. ..................................  
b) as vagas reservadas aos Promotores e  
Advogados serão preenchidas por profissionais  
militantes na região." 
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Justificativa 
Trata-se da disciplina do chamado "quinto constitucional", expungindo-se, do texto emendado, a 
expressão “juristas". Esse termo é vago, e corresponde a profissão não definida legal ou 
costumeiramente, inexistindo o correspondente órgão de classe. 
A emenda introduz outras pequenas alterações redacionais - como a expressão "no mínimo" no texto 
do art. 15 - não conflitando pois com o art. 23, § 2º, do Regimento Interno desta Assembleia Nacional 
Constituinte. 
 
   EMENDA:00174 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se da Seção II os artigos 13 e 14; da  
Seção III os artigos 15 e 16 e da Seção VI o artigo 35. 
Justificativa 
No que pertine (sic) à exclusão dos artigos 13 e 14 (Seção II) e artigos 15 e 16 (Seção III) a 
sustentação da proposta supressiva ora feita está constante na justificativa primeira deste trabalho. 
Quanto à presente emenda supressiva da criação da justiça agrária, tem-se que inexistem razões de 
ordem científica ou prática para tal, quer porque seria difícil estabelecer-se os limites de sua 
competência, quer porque essa competência, sem dúvida, conflitaria com a competência da justiça do 
trabalho e da justiça comum. 
Ademais, a especialização de ramos da justiça não tem obtido resultados satisfatórios no país. As 
questões agrárias devem permanecer na competência da justiça comum, devendo esta ser 
aperfeiçoada e dotada de meios materiais e humanos necessários ao seu bom desempenho, com o 
que se agilizará o julgamento de todas as questões submetidas ao Poder Judiciário. Acresce aduzir 
que a criação da justiça agrária, nos termos propostos, levando-se em conta o aparelhamento 
material e pessoal imprescindíveis para sua instalação irá onerar de forma sensível o erário público, 
injustificadamente, vez que o aperfeiçoando-se a estrutura atual da justiça comum, os reclamos 
sociais perseguidos encontrarão a necessária resposta. 
 
     EMENDA:00195 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitui o art. 10 pelos seguintes:  
"Art. O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de 56 membros, dos quais 42 (3/4) serão  
escolhidos dentre ocupantes de cargos da  
Magistratura, 7 (1/8) dentre os integrantes do  
Ministério Público e os últimos 7 (1/8) dentre os  
advogados no pleno exercício da profissão.  
§ 1o. Dos 42 ministros do Superior Tribunal  
de Justiça oriundos dos quadros da Magistratura,  
14 serão escolhidos dentre ministros do Tribunal  
Superior Federal, sendo cada um deles nomeado pelo  
Presidente da República dentre os figurantes de  
lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal  
Superior Federal.  
§ 2o. Os demais 28 ministros oriundos dos  
quadros da Magistratura serão escolhidos dentre  
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desembargadores no exercício de suas funções,  
nomeados pelo Presidente da República dentre os  
integrantes de tantas listas tríplices quanto as  
vagas, sendo as listas elaboradas pelo próprio Tribunal.  
§ 3o. Os 14 ministros oriundos dos quadros do  
Ministério Público Federal e da advocacia serão  
escolhidos pelo Presidente da República dentre os  
integrantes de listas tríplices em número igual ao  
de vagas, elaboradas respectivamente pelo Conselho  
Superior do Ministério Público e pelo Conselho  
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  
§ 4o. Cada lista tríplice elaborada para fins  
de nomeação de ministro do Superior Tribunal de  
Justiça, oriundo dos quadros do Ministério  
Público, constará obrigatoriamente um nome de  
membro do Ministério Público Federal e dois nomes  
de membros do Ministério Público dos Estados.  
§ 5o. Por ocasião da nomeação dos primeiros  
integrantes do Superior Tribunal de Justiça, as  
primeiras 11 das 28 vagas de que trata o § 2o.  
serão ocupadas pelos atuais ministros do Supremo  
Tribunal Federal, sendo que as listas tríplices  
correspondentes às 17 outras vagas serão  
elaboradas pela Assembleia Nacional.  
§ 6o. Os ministros do Superior Tribunal de  
Justiça gozam de todas as garantias  
constitucionais atribuídas à magistratura.  
§ 7o. A idade limite para a investidura é de  
sessenta anos, no máximo.  
Art. O Superior Tribunal de Justiça poderá,  
em seu Regimento Interno, dividir-se em Câmaras,  
especializadas por matéria ou setor do Direito,  
para o julgamento das matérias de que trata o art. 16." 
Justificativa 
Só uma Corte mais numerosa (a Cassação francesa tem 50 juízes, o Tribunal Federal da RFA tem 
99) pode tornar desnecessários os artifícios regimentais que foram criados pelo Supremo Tribunal 
Federal (os chamados óbices) e que têm significado, na prática, a denegação da prestação 
jurisdicional. A divisão em câmaras especializadas evitará a maior parte dos problemas de conflitos 
de jurisprudência interna em questões de Direito Material, sendo admissível recurso regimental que 
solucione os conflitos jurisprudenciais que, apesar disso, eventualmente surgirem. 
   
   EMENDA:00265 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir no art. 15 do Anteprojeto a  
expressão: "de carreira", ficando o dispositivo  
com a seguinte redação:  
"Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de quinze Ministros, nomeados pelo prazo  
de doze anos, vedada a recondução, pelo Presidente  
da República com aprovação do Congresso Nacional,  
escolhidos dentre lista tríplice elaborada pelo  
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Tribunal Constitucional, assegurada um terço de  
suas vagas a magistrados, um terço a membros do  
Ministério Público e um terço a advogados e  
juristas, todos com notório saber jurídico e  
quinze anos de exercício profissional." 
Justificativa 
Não pode ocorrer discriminação entre os membros do Poder Judiciário. Como tem acentuado a 
doutrina, não é lícito discriminar os indivíduos quando entre eles existe uma substancial relação de 
igualdade (Francisco Campos, Direito Administrativo; Freitas Bastos, 1958, vol. II, pág. 189; Santiago 
Dantas, A igualdade perante a lei e o "due process of law”, in Problemas de Direito Positivo, Forense, 
1953, pág. 37). 
A lei pode validamente distinguir entre as pessoas apenas na medida em que sejam desiguais, 
segundo padrões juridicamente relevantes. Fora dessa hipótese, qualquer tratamento discriminatório 
infringe o princípio da igualdade perante a lei, consagrado pelo direito constitucional brasileiro. 
É preciso observar que o ingresso na Magistratura se dá normalmente por concurso, no primeiro 
grau, ou, nos Tribunais de Segundo Grau, por merecimento ou antiguidade, em sendo magistrado de 
carreira, ou pelo critério constitucional vigente, e por livre nomeação, no Supremo Federal e nos 
Tribunais Superiores da República, naqueles casos que dependam de aprovação do Senado. 
Por conseguinte, é uma ilusão supor-se que só há um meio de ingresso na carreira. Há, portanto, três 
processos. 
Assim, o membro do Ministério Público ou advogado, que ingresse nos Tribunais de Segundo Grau 
ou nos Tribunais Superiores, torna-se um magistrado com todos os direitos próprios dos demais 
Juízes fazendo jus a promoção por merecimento ou antiguidade. Dizer que isso violaria os direitos do 
Magistrado de carreira é um absurdo, pois, só na aparência, haja vista que para o sistema legislativo 
brasileiro estas diferentes formas de recrutamento da Magistratura se equivalem; a experiência do 
Magistrado, a experiência do Ministério Público e da advocacia militante. 
   
   EMENDA:00326 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   O art. 15 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 15. O Tribunal Superior Federal, com  
sede na Capital da República e jurisdição em todo  
o território nacional, compõe-se de quinze  
Ministros vitalícios, com mais de 35 anos de  
idade, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo nove dentre juízes dos Tribunais Regionais  
Federais, três dentre membros do Ministério  
Público Federal; e três dentre advogados, de  
notório saber jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo único. A nomeação só se fará depois  
de aprovada a escolha pelo Senado, salvo quanto à  
dos magistrados, que serão indicados ao Presidente  
da República em lista tríplice pelo próprio  
Tribunal Superior Federal, sendo obrigatória a  
nomeação do que figurar em lista pela quarta vez  
consecutiva." 
Justificativa 
Em consequência da emenda relativa ao Título da Seção III, no dispositivo que se propõe se 
estabelecem as linhas estruturais do Tribunal Superior Federal. 
   
   EMENDA:00353 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Modificar a redação artigo 15, do Anteprojeto  
referente ao Poder Judiciário, para:  
"Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de quinze Ministros, nomeados pelo  
Presidente da República com a aprovação do  
Congresso Nacional, sendo doze Magistrados de  
carreira e assegurado um quinto aos membros do  
Ministério Público, Advogados e Juristas, estes  
com notório saber jurídico e quinze anos de  
exercício profissional; indicados em lista  
tríplice elaborada pelo Tribunal Constitucional;  
para o período de doze anos, vedada a recondução." 
Justificativa 
O Superior Tribunal de Justiça é grau de acesso dos outros Tribunais, a partir do momento em que se 
erige o Tribunal Constitucional. 
É tradição de nossa história judiciária reservar-se ao Ministério Público, Advogados e Juristas um 
quinto das vagas, sistemática que, por sinal, é adotada no Anteprojeto, na forma do artigo 4º, na 
Seção concernente às Disposições Gerais. 
Por conseguinte, a manutenção do sistema atual manterá em aberto o acesso dos Magistrados de 
carreira, não se lhes frustrando um direito já consagrado. 
   
   EMENDA:00398 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:  
"Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de quinze Ministros, nomeados pelo  
Presidente da República com aprovação do Senado  
Federal, escolhidos dentre lista tríplice elaborada  
pelo Supremo Tribunal Federal, assegurando um  
terço de suas vagas a magistrados de carreira de  
último grau, um terço a membros do Ministério  
Público de último grau e um terço a advogados de  
notório saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de quinze anos de efetiva atividade profissional." 
Justificativa 
A elaboração da lista pelo Supremo Tribunal justifica-se pela redação da emenda que apresentamos 
ao art. 1º. 
Enfatiza-se o último grau da magistratura ou Ministério Público, porque a generalidade permite 
qualquer nomeação. 
Tira-se o mandato, isto é, o tempo certo de doze anos, tornando a magistratura vitalícia como 
garantia. Aliás, na história republicana do Supremo Tribunal e do Tribunal Federal de Recursos, 
poucos ministros ficaram por mais de doze anos. 
Acentua-se a atividade profissional para superar-se a jurisprudência que considera o efetivo exercício 
(redação atual) com a simples inscrição na OAB. 
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   EMENDA:00399 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 15 a  
seguinte redação:  
............................................  
"Parágrafo único. Lei Complementar disporá  
sobre o aumento do quantitativo de membros do  
Superior Tribunal de Justiça, mantido o critério  
da proporcionalidade de que trata este artigo." 
Justificativa 
A emenda tem por escopo propiciar flexibilidade ao dispositivo constitucional, dispensando-se à Lei 
Complementar a alteração que se fizer necessária para a alteração da quantidade de membros do 
Superior Tribunal de Justiça, sem que se o faça mediante Emenda à Constituição. 
Mantido o Supremo Tribunal Federal e não instituído o Tribunal Constitucional, conforme emenda que 
apresentamos ao art. 1º, não há como aplicar-se o disposto nos incisos II a IV do artigo 13 do 
Anteprojeto. 
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida. 
   
   EMENDA:00437 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No art. 15: Excluir a referência "e juristas". 
Justificativa 
As justificações são as mesmas expostas para a alteração recomendada para o art. 4º, no que 
interessa a esta parte. 
   
   EMENDA:00457 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 15 do anteprojeto:  
"Art. 15. O Tribunal Superior Federal, com  
sede na capital da República e jurisdição em todo  
território nacional, compõe-se de dezenove  
Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da  
República, sendo oito entre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais, indicados em lista tríplice  
pelo próprio Tribunal, quatro entre advogados,  
quatro entre membros do Ministério Público Federal  
e três entre desembargadores dos Tribunais de  
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, que  
satisfaçam os requisitos do art.  
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Parágrafo único. A nomeação dos juízes  
indicados pelo Tribunal independe de aprovação do  
Senado Federal." 
Justificativa 
A emenda estabelece a composição do Tribunal Superior Federal, cuja criação é proposta como 
Corte de Cassação das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Federais, em decorrência das 
transformações do Supremo em Corte Constitucional. 
   
   EMENDA:00464 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos 17 e 18 do anteprojeto:  
"Art. 17. O Superior Tribunal de Justiça, com  
sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de 18 (dezoito)  
Ministros, conforme for estabelecido em lei complementar.  
§ 1o. Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e  
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado  
Federal, sendo oito entre Desembargadores, quatro  
entre Juízes dos Tribunais Regionais Federais,  
três entre advogados e três entre membros do  
Ministério Público Estadual.  
§ 2o. O Tribunal funcionará em Plenário ou  
dividido em Seções e Turmas especializadas.  
"Art. 18. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os Desembargadores dos Tribunais de  
Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;  
b) os mandados de segurança e os habeas  
corpus contra ato do próprio Tribunal ou do seu Presidente;  
c) os habeas corpus contra ato do Presidente  
do Tribunal ou de seus órgãos ou de Presidente de  
Tribunal de Justiça ou órgãos destes;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e  
dos Territórios; entre juízes estaduais  
subordinados a Tribunais diferentes; entre juízes  
ou Tribunais de Estados diversos, inclusive os do  
Distrito Federal e Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados;  
f) a execução de sentença nas causas de sua  
competência originária, facultada a delegação de  
atos processuais.  
II - julgar em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus decididos em única ou  
última instância pelos tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal, e dos Territórios, quando  
denegatória a decisão;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
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decididas em única instância pelos Tribunais dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,  
quando a decisão recorrida:  
a) contrariar lei federal, ou negar-lhe vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestado em face de lei federal; e  
c) der à lei federal interpretação divergente  
de que lhe haja dado outro Tribunal, o próprio  
Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo  
Tribunal Federal." 
Justificativa 
A emenda estabelece a composição do Superior Tribunal de Justiça, cuja criação é proposta como 
Corte de Cassação das decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados, em decorrência 
da transformação do Supremo em Corte Constitucional. 
   
   EMENDA:00478 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao caput do art. 15 a seguinte  
expressão final: "com reputação ilibada". 
Justificativa 
Deve-se exigir de um magistrado que ele possua reputação ilibada. É pressuposto indispensável para 
que se possa acatar as sentenças que vier a proferir. 
   
   EMENDA:00488 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprimir no art. 15 do Anteprojeto a  
expressão: "de carreira", ficando o dispositivo  
com a seguinte redação:  
"Art. 15 O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de quinze Ministros, nomeados pelo prazo  
de doze anos, vedada a recondução, pelo Presidente  
da República com aprovação do Congresso Nacional,  
escolhidos dentre lista tríplice elaborada pelo  
Tribunal Constitucional, assegurada um terço de  
suas vagas a magistrados, um terço a membros do  
Ministério Público e um terço a advogados e  
juristas, todos com notório saber jurídico e  
quinze anos de exercício profissional." 
Justificativa 
Não pode ocorrer discriminação entre os membros do Poder Judiciário. Como tem acentuado a 
doutrina, não é lícito discriminar os indivíduos quando entre eles existe uma substancial relação de 
igualdade (Francisco Campos, Direito Administrativo; Freitas Bastos, 1958, vol. II, pág. 189; Santiago 
Dantas, A igualdade perante a lei e o "due process of law”, in Problemas de Direito Positivo, Forense, 
1953, pág. 37). 
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A lei pode validamente distinguir entre as pessoas apenas na medida em que sejam desiguais, 
segundo padrões juridicamente relevantes. Fora dessa hipótese, qualquer tratamento discriminatório 
infringe o princípio da igualdade perante a lei, consagrado pelo direito constitucional brasileiro. 
É preciso observar que o ingresso na Magistratura se dá normalmente por concurso, no primeiro 
grau, ou, nos Tribunais de Segundo Grau, por merecimento ou antiguidade, em sendo magistrado de 
carreira, ou pelo critério constitucional vigente, e por livre nomeação, no Supremo Federal e nos 
Tribunais Superiores da República, naqueles casos que dependam de aprovação do Senado. 
Por conseguinte, é uma ilusão supor-se que só há um meio de ingresso na carreira. Há, portanto, três 
processos. 
Assim, o membro do Ministério Público ou advogado, que ingresse nos Tribunais de Segundo Grau 
ou nos Tribunais Superiores, torna-se um magistrado com todos os direitos próprios dos demais 
Juízes fazendo jus a promoção por merecimento ou antiguidade. Dizer que isso violaria os direitos do 
Magistrado de carreira é um absurdo, pois, só na aparência, haja vista que para o sistema legislativo 
brasileiro estas diferentes formas de recrutamento da Magistratura se equivalem; a experiência do 
Magistrado, a experiência do Ministério Público e da advocacia militante. 
 
   
   EMENDA:00498 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   Modificar a redação do artigo 15, do  
anteprojeto referente ao Poder Judiciário, para:  
"Artigo 15 - O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de quinze Ministros, nomeados pelo  
Presidente da República com a aprovação do  
Congresso Nacional, sendo doze Magistrados de  
carreira e assegurado um quinto aos membros do  
Ministério Público, Advogados e Juristas, estes  
com notório saber jurídico e quinze anos de  
exercício profissional; indicados em lista  
tríplice elaborada pelo Tribunal Constitucional;  
para o período de doze anos, vedada a recondução." 
Justificativa 
O Superior Tribunal de Justiça é grau de acesso dos outros Tribunais, a partir do momento em que se 
erige o Tribunal Constitucional. 
É tradição de nossa história judiciária reservar-se ao Ministério Público, Advogados e Juristas um 
quinto das vagas, sistemática que, por sinal, é adotada no Anteprojeto, na forma do artigo 4º, na 
Seção concernente às Disposições Gerais. 
Por conseguinte, a manutenção do sistema atual manterá em aberto o acesso dos Magistrados de 
carreira, não se lhes frustrando um direito já consagrado. 
   
   EMENDA:00520 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   No caput do art. 15 acrescente-se, após a  
palavra "jurídico" a seguinte expressão "e  
reputação ilibada". 
Justificativa 
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A omissão do anteprojeto, quanto à reputação ilibada dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, é 
imperdoável. 
Creio que esse requisito seja o mais indispensável para o exercício das funções de magistrado. Sem 
ele, toda a estrutura do Poder Judiciário rui por terra. 
 
   
   EMENDA:00532 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:  
"Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça, com  
sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de pelo menos  
trinta e seis Ministros, conforme for estabelecido  
em lei complementar.  
§ 1o. Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e  
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal:  
a) um terço entre juízes da Justiça Federal comum;  
b) um terço entre juízes da Justiça estadual  
ou do Distrito Federal;  
c) um terço, em partes iguais, entre  
advogados e membros do Ministério Público Federal  
ou estadual e do Distrito Federal.  
§ 2o. O Tribunal funcionará em Plenário ou  
dividido em Seções e Turmas especializadas." 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
   
   EMENDA:00562 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altere-se o artigo 15, na conformidade com a nova redação:  
"Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça é  
composto por 55 Ministros, divididos em câmaras  
especializadas como disposto em lei, nomeados pelo  
prazo de doze anos, vedada a recondução, pelo  
Presidente da República com aprovação do Congresso  
Nacional, escolhidos dentre lista tríplice  
elaborada pelo Tribunal Constitucional, assegurado  
um terço de suas vagas a Magistrados de Carreira,  
um terço a membros do Ministério Público e um  
terço a advogados, todos com notório saber  
jurídico e quinze anos de exercício profissional". 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

Aponta-se, justificadamente, a lentidão da Justiça brasileira para apodá-la de inoperante, quando a 
realidade aponta número excessivo de feitos. A elevação do quantitativo de Ministros busca 
desobstruir a via judiciária, com a aceleração da tramitação dos processos. A divisão em câmaras 
especializadas encontra justificação tanto na divisão do trabalho quanto na preocupação de garantia 
qualitativa, além de contribuir para um fluxo mais desemperrado e expedito. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

     EMENDA:00390 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificada ao art. 19 do anteprojeto  
da subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
Dê-se ao art. 19 do anteprojeto a seguinte  
redação, nele introduzidos dois parágrafos:  
"Art. 19 - O Superior Tribunal de Justiça,  
com sede na capital da União e jurisdição em todo  
o território nacional, compõe-se de trinta e seis  
Ministros vitalícios.  
§ 1o. - Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e  
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado  
Federal, não podendo ter mais de sessenta e cinco anos.  
a) um terço entre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais;  
b) um terço entre membros dos Tribunais dos  
Estados ou do Distrito Federal;  
c) um terço, entre advogados e membros do  
Ministério Público Federal ou estadual e do  
Distrito Federal, com, pelo menos, quinze anos de  
experiência profissional.  
§ 2o. - O Tribunal funcionará em Plenário ou  
dividido em Seções e Turmas especializadas, na  
forma estabelecida em seu regimento interno". 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo alterar a composição do Superior Tribunal de Justiça em virtude 
da ampliação da sua competência, com o intuito de desafogar o Supremo Tribunal Federal. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00406 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   
   Emenda ao art. 56 e seu parágrafo único, do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público.  
Dê-se ao art. 56 e seu parágrafo único,  
aditando-se parágrafos, com a seguinte redação:  
"Art. 56 - O Superior Tribunal de Justiça,  
será constituído inicialmente dos atuais Ministros  
do Tribunal Federal de Recursos e mais nove,  
observando-se para a escolha destes a proporção  
estabelecida no parágrafo único do art. 19.  
§ 1o. - No prazo de cento e oitenta dias,  
contado da promulgação desta, serão criados, por  
lei, Tribunais Regionais Federais com sede em  
Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e  
Porto Alegre, providenciando o Tribunal Superior  
Federal, nos cento e oitenta dias seguintes, a  
respectiva instalação.  
§ 2o. - Na composição inicial dos Tribunais  
Regionais Federais, a nomeação de seus membros,  
pelo Presidente da República, far-se-á com base  
em indicação do Superior Tribunal de Justiça,  
observado o disposto nos parágrafos do art. 21.  
§ 3o. - Enquanto não forem instalados os  
Tribunais Regionais Federais, sua competência será  
exercida pelo Superior Tribunal de Justiça." 
Justificativa 
A nova redação do art. 56 do Anteprojeto justifica-se, em face da substituição do Tribunal Superior 
Federal pelo Superior Tribunal de Justiça, denominação esta que passa a ser dada ao atual Tribunal 
Federal de Recursos. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:01061 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispõe sobre a composição e competência do  
Superior Tribunal de Justiça. (Anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário)  
Seção III  
Do Superior Tribunal de Justiça  
Art. 17 - O Superior Tribunal de Justiça, com  
sede na Capital da União e jurisdição em todo  
território nacional, compõe-se de pelo menos  
trinta e seis Ministros, conforme for estabelecido  
em lei complementar.  
§ 1o. - Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e  
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo  
Congresso Nacional:  
a) um terço entre juízes da Justiça Federal comum;  
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b) um terço entre juízes da Justiça Estadual  
ou do Distrito Federal;  
c) um terço, em partes iguais, entre  
advogados e membros do Ministério Público Federal  
ou Estadual e do Distrito Federal.  
§ 2o. - O Tribunal funcionará em Plenário ou  
dividido em Seções e Turmas especializadas.  
Art. 18 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - Processar e Julgar originariamente:  
a) Os membros dos Tribunais Federais  
Regionais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandados de segurança e o "habeas data"  
contra ato do próprio Tribunal ou do seu presidente;  
c) os "habeas corpus", quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra a deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Federais Regionais, entre juízes e os  
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos  
Territórios; entre juízes federais subordinados a  
Tribunais diferentes; entre juízes ou Tribunais de  
Estados diversos, incluídos os do Distrito Federal  
e dos Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados;  
II - Julgar em recurso ordinário:  
a) os "habeas corpus" decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Federais  
Regionais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios, quando a  
decisão for denegatória;  
b) os mandados de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Federais Regionais  
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios, quando denegatória a decisão;  
III - julgar em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância pelos  
Tribunais Federais Regionais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhe vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestado em face de lei federal; e  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja dado outro Tribunal, o próprio  
Superior Tribunal da Justiça, ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
§ Único - Quando contra o mesmo acórdão,  
forem interpostos recurso especial e recurso  
extraordinário, o julgamento deste aguardará a  
decisão definitiva do Superior Tribunal de  
Justiça, sempre que esta puder prejudicar o  
recurso extraordinário.  
Art. 19 - O regimento interno do Superior  
Tribunal de Justiça estabelecerá, observada a Lei  
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Orgânica da Magistratura Nacional, o processo dos  
feitos de sua competência originária ou recursal. 
Justificativa 
A justificativa encontra-se transcrita nas páginas 01 e 02, de outra emenda que ofereci, propondo 
modificações ao art. 1º do citado Anteprojeto. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

     EMENDA:00253 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Suprimir a Seção III, que trata do Superior  
Tribunal de Justiça, passando as matérias de que  
trata o art. 77, I, II e III para a competência do  
Supremo Tribunal Federal (art. 73), todos do substitutivo. 
Justificativa: 
Com a supressão do inciso II do artigo 61, as matérias atinentes à competência do Superior Tribunal 
de Justiça (excluído do elenco referente aos órgãos do Poder Judiciário) passam ao conhecimento do 
Supremo Tribunal Federal. 
Parecer:   
   Entendo que se deve manter a estrutura oferecida pelo Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00350 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa da alínea c do § 1o do  
art. 76, da Seção III, do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo III, do Poder Judiciário.  
Modifique-se, no art. 76, a redação da alínea  
c, adotando-se a seguinte:  
"c - um terço em partes iguais, entre  
advogados, membros do Ministério Público Federal,  
membros do Ministério Público Estadual ou do  
Distrito Federal. 
Justificativa: 
A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente da composição do Tribunal Federal de Recursos 
– equivalente, no substitutivo, ao Superior Tribunal de Justiça, visa a uma distribuição equitativa das 
vagas, permitindo uma representatividade mais equilibrada entre os seguimentos que deverão 
integrar a Corte de Justiça. 
Destina-se, assim, a preservar a atual proporcionalidade na distribuição de vagas, que sistemática e 
historicamente tem demonstrado ser a mais adequada. 
O demonstrativo abaixo faz o cotejo entre o substitutivo e a emenda sugerida: 
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 Substitutivo Emenda 

Juiz Federal 12 12 

Juízes Locais e do DF 12 12 

Advogados 4 4 

MPF 2 4 

MP local 2  

MP do DF 4 4 

 
Ao Ministério Público Federal, atualmente, são reservados 4 (quatro) vagas no Tribunal Federal de 
Recursos. O substitutivo fixou estas vagas em apenas duas, reservando as outras duas para o 
Ministério Público dos Estados. Ora, isso significa uma quebra do sistema sem levar em conta que ao 
Ministério Público Federal cabe atuar perante o referido Tribunal. 
Os membros do Ministério Público Estadual já têm suas vagas reservadas nos tribunais perante os 
quais atuam daí porque não será justo que ainda venham a concorrer em idênticas condições com o 
Ministério Público Federal. 
O objetivo da emenda é restabelecer a proporcionalidade sistemática, bem como compatibilizá-la com 
o próprio substitutivo, em face do que dispõe o § 1º, do art. 122, da Seção III, do capítulo VI – Das 
Disposições Transitórias. 
Parecer:   
   O terço, na composição, deve ser dividido entre os estão citados na alínea, em partes iguais.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00396 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa à alínea "a" do § 1o do  
art. 76 do Substitutivo da Comissão da Organização  
dos Poderes e Sistemas de governo  
Dê-se à alínea "a" do § 1o do art. 76 do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 76 - ................................................  
§ 1o. - ..................................................  
a) um terço entre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais;  
Justificativa: 
A emenda objetiva explicitar que os juízes da Justiça Federal não são os do primeiro grau de 
jurisdição federal, mas sim os dos Tribunais Regionais Federais. 
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   O objetivo do artigo e a recrutação (sic) ampla, para possibilitar a renovação dos tribunais.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00422 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a "Seção III, referente ao  
"Superior Tribunal de Justiça", do substitutivo do  
ilustre Relator. 
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Justificativa: 
A Emenda Supressiva visa corrigir os dispositivos numerados, face EMENDAS ao “Capítulo III” DO 
JUDICIÁRIO, portanto, modificando a estrutura do Judiciário. 
Parecer:   
   Consente que proposta, do mesmo autor, altere toda a estruturação do Judiciário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00440 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se a redação dos Arts. 76 a 83 do  
Substitutivo Egídio Lima pelo seguinte:  
Art. 76. O Tribunal Superior Federal, com  
sede na Capital da República e jurisdição em todo  
o território nacional compõe-se de vinte e sete  
Ministros vitalícios, com mais de trinta e cinco  
anos de idade, nomeados pelo Presidente da  
República, sendo dezessete dentre Juízes dos  
Tribunais Regionais Federais; cinco dentro membros  
do Ministério Público Federal; e cinco dentre  
advogados, de notório saber jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo único. A nomeação só se fará depois  
de aprovada a escolha pelo Senado, salvo quanto à  
dos magistrados que serão indicados ao Presidente  
da República em lista tríplice pelo próprio  
Tribunal Superior Federal.  
[...] 
Justificativa: 
Como já foi explicado, trata-se de uma solução conciliatória a criação concomitante do Tribunal 
Superior Federal e do Tribunal Superior da Justiça, de modo a se compatibilizar a ideia da 
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público com a proposta do relator da Comissão da 
Organização dos Poderes, evitando-se com isso, os inconvenientes do gigantismo de um só Tribunal 
Superior para a Justiça Federal e a Justiça Estadual. 
A substituição dos dispositivos referentes aos Tribunais Regionais Federais e ou Juízes Federais de 
Primeira Instância impõem-se pela necessidade de melhorar-se a estrutura do substitutivo, no 
particular até unindo-se, por exemplo, os Tribunais Regionais Federais a competência para 
administrar a Justiça Federal em sua respectiva Região e retirando-se da Justiça Federal a 
competência para processar e julgar as retificações dos protestos formados a bordo de navios e 
aeronaves, como previsto no § 4º do artigo 81 do substitutivo, por que, a partir do momento em que 
as questões do direito marítimo e aéreo passaram para a Justiça Estadual, com a EC 7/77, o 
dispositivo deveria ter sido suprimido. 
Parecer:   
   Pretende ser uma ideia conciliatória entre dois posicionamentos já assumidos. Continuo 
acreditando que o texto do Substitutivo é melhor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00441 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
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Texto:   
   Incluam-se, onde couberem, os seguintes dispositivos:  
Do Tribunal Superior da Justiça, com sede na  
capital da República e jurisdição nacional,  
compõe-se de trinta e cinco Ministros vitalícios,  
com mais de trinta e cinco anos de idade, nomeados  
pelo Presidente da República, sendo vinte e três  
dentre magistrados da Justiça estadual ou do  
Distrito Federal e Territórios e seis dentre  
advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral.  
§ 1o. A nomeação só se fará depois de  
aprovada a escolha pelo Senado Federal, salvo  
quando à dos magistrados, que serão indicados ao  
Presidente da República em lista tríplice pelo  
próprio Tribunal Superior de Justiça.  
§ 2o. Lei Complementar poderá elevar o número  
de Ministros do Tribunal Superior de Justiça,  
mantida a proporcionalidade de sua composição.  
Art. Compete ao Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os membros dos Tribunais estaduais, do  
Distrito Federal e territórios e dos Tribunais de  
Contas dos Estados e do Distrito Federal, e os  
membros do Ministério Público que oficiam perante  
esses Tribunais, nos crimes comuns e de  
responsabilidade, ressalvada a competência da  
Justiça Eleitoral;  
c) os "habeas corpus", quando coator ou  
paciente for qualquer das pessoas ou Tribunais  
mencionados na alínea anterior;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre tribunais estaduais e do Distrito  
Federal e territórios, entre estes e Juízes de  
Direito subordinados a Tribunais diversos; e  
e) os mandatos de segurança contra ato de seu  
Presidente, de seus órgãos ou de seus membros.  
II - julgar, em recurso ordinário, os "habeas  
corpus" e os mandatos de segurança decididos  
originariamente pelos Tribunais estaduais, do  
Distrito Federal e Territórios, quando a decisão  
for denegatória;  
III - julgar, mediante recursos especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais estaduais e do Distrito Federal e  
Territórios, quando a decisão:  
a) contrariar dispositivos da Constituição,  
violar tratado ou lei federal, declarar sua  
inconstitucionalidade, ou negar-lhe vigência;  
b) divergir de julgado do Supremo Tribunal  
Nacional, do próprio Tribunal Superior ou de  
Tribunais estaduais ou do Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
Como já foi explicado, trata-se de uma solução conciliatória a criação concomitante do Tribunal 
Superior Federal e do Tribunal Superior da Justiça, de modo a se compatibilizar a ideia da 
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público com a proposta do relator da Comissão da 
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Organização dos Poderes, evitando-se com isso, os inconvenientes do gigantismo de um só Tribunal 
Superior para a Justiça Federal e a Justiça Estadual. 
Parecer:   
   O Superior Tribunal de Justiça já tem o seu delineamento i- dela constante do Substitutivo. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:00548 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa da alínea c do § 1o do  
art. 76, da Seção III, do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo III, do Poder Judiciário.  
Modifique-se, no art. 76, a redação da alínea  
c, adotando-se a seguinte:  
"c - um terço em partes iguais, entre  
advogados, membros do Ministério Público Federal,  
membros do Ministério Estadual ou do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente da composição do Tribunal Federal de Recursos 
– equivalente, no substitutivo, ao Superior Tribunal de Justiça, visa a uma distribuição equitativa das 
vagas, permitindo uma representatividade mais equilibrada entre os seguimentos que deverão 
integrar a Corte de Justiça. 
Destina-se, assim, a preservar a atual proporcionalidade na distribuição de vagas, que sistemática e 
historicamente tem demonstrado ser a mais adequada. 
O demonstrativo abaixo faz o cotejo entre o substitutivo e a emenda sugerida: 
 

 Substitutivo Emenda 

Juiz Federal 12 12 

Juízes Locais e do DF 12 12 

Advogados 4 4 

MPF 2 4 

MP local 2  

MP do DF 4 4 

 
Ao Ministério Público Federal, atualmente, são reservados 4 (quatro) vagas no Tribunal Federal de 
Recursos. O substitutivo fixou estas vagas em apenas duas, reservando as outras duas para o 
Ministério Público dos Estados. Ora, isso significa uma quebra do sistema sem levar em conta que ao 
Ministério Público Federal cabe atuar perante o referido Tribunal. 
Os membros do Ministério Público Estadual já têm suas vagas reservadas nos tribunais perante os 
quais atuam daí porque não será justo que ainda venham a concorrer em idênticas condições com o 
Ministério Público Federal... 
O objetivo da emenda é restabelecer a proporcionalidade sistemática, bem como compatibilizá-la com 
o próprio substitutivo, em face do que dispõe o § 1º, do art. 122, da Seção III, do capítulo VI – Das 
Disposições Transitórias. 
Parecer:   
   O terço, na composição, dever ser divido entre os que estão citados na alínea, em partes iguais.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00562 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 27  

 

Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa da alínea "c" do § 1o do  
art. 76, da Seção III, do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo III, do Poder Judiciário.  
Modifique-se, no art. 76, a redação da alínea  
"c", adotando-se a seguinte:  
c) um terço em partes iguais, entre  
advogados, membros do Ministério Público Federal,  
membros do Ministério Público Estadual ou do  
Distrito Federal. 
Justificativa: 
A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente da composição do Tribunal Federal de Recursos 
– equivalente, no substitutivo, ao Superior Tribunal de Justiça, visa a uma distribuição equitativa das 
vagas, permitindo uma representatividade mais equilibrada entre os seguimentos que deverão 
integrar a Corte de Justiça. 
Destina-se, assim, a preservar a atual proporcionalidade na distribuição de vagas, que sistemática e 
historicamente tem demonstrado ser a mais adequada. 
O demonstrativo abaixo faz o cotejo entre o substitutivo e a emenda sugerida: 
 

 Substitutivo Emenda 

Juiz Federal 12 12 

Juízes Locais e do DF 12 12 

Advogados 4 4 

MPF 2 4 

MP local 2  

MP do DF 4 4 

 
Ao Ministério Público Federal, atualmente, são reservados 4 (quatro) vagas no Tribunal Federal de 
Recursos. O substitutivo fixou estas vagas em apenas duas, reservando as outras duas para o 
Ministério Público dos Estados. Ora, isso significa uma quebra do sistema sem levar em conta que ao 
Ministério Público Federal cabe atuar perante o referido Tribunal. 
Os membros do Ministério Público Estadual já têm suas vagas reservadas nos tribunais perante os 
quais atuam daí porque não será justo que ainda venham a concorrer em idênticas condições com o 
Ministério Público Federal. 
O objetivo da emenda é restabelecer a proporcionalidade sistemática, bem como compatibilizá-la com 
o próprio substitutivo, em face do que dispõe o § 1º, do art. 122, da Seção III, do capítulo VI – Das 
Disposições Transitórias. 
Parecer:   
   O terço, na composição, dever ser divido entre os que estão citados na alínea, em partes iguais.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00635 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o do art. 76 a seguinte redação:  
Art. 76 - § 1o.:  
"Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça  
serão nomeados pelo Presidente do Supremo Tribunal  
Federal, dentre brasileiros, maiores de trinta e  
cinco anos e com menos de sessenta anos de idade,  
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de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal". 
Justificativa: 
A fixação do limite máximo para a nomeação de membros do Superior Tribunal de Justiça evita que a 
Corte se transforma em natural escoadouro para velhos políticos derrotados e amigos do poder. 
Quem for nomeado para o cargo vai saber que somente após dez anos de serviços prestados à 
Justiça é que poderá almejar sua aposentadoria. Exemplos bem recentes de Magistrados que 
exerceram suas funções por apensas seis meses para após serem aposentados nos cargos, 
demonstram o acerto da proposta de nova redação, que prevê ainda a nomeação do membro do 
Tribunal pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pois assim estar-se-á de direito fornecendo 
plena autonomia administrativa ao Poder Judiciário. 
Acrescente-se ainda que tal proposta foi encaminhada à Assembleia Nacional Constituinte pela 
Associação dos Magistrados do Distrito Federal. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não me parecem razoáveis as razões apresentadas. 
 
 
   EMENDA:00855 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprimir a Seção III, que trata do Superior  
Tribunal de Justiça, passando as matérias de que  
trata o artigo 77, I, II e III para a competência  
do Supremo Tribunal Federal (Art. 73), todos do  
substitutivo. 
Justificativa: 
Com a supressão do inciso II do artigo 61, as matérias atinentes à competência do Superior Tribunal 
de Justiça (excluído do elenco referente aos órgãos do Poder Judiciário) passam ao conhecimento do 
Supremo Tribunal Federal. 
Parecer:   
   A estrutura do Judiciário, constante do Substitutivo, parece-me a mais acertada. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00909 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se à Seção III do Capítulo III do  
Substitutivo a seguinte redação:  
Do Superior Tribunal de Justiça  
Art. O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de quinze Ministros, nomeados, pelo  
Presidente da República, após aprovação pelo  
Senado Federal, pelo prazo de doze anos, dentre  
brasileiros natos, com idade mínima de trinta e  
cinco anos e máxima de sessenta anos, de notável  
saber jurídico e ilibada reputação, não podendo  
ser reconduzidos.  
Art. Enquanto integrarem o Tribunal, os  
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Ministros gozarão das garantias e ficarão sujeitos  
às vedações da magistratura, somente perdendo o  
cargo por condenação definitiva por crime comum ou  
de responsabilidade, e terão vencimentos não  
inferiores aos que percebem, a qualquer título, os  
Ministros de Estado.  
Art. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandatos de segurança e o "habeas-data"  
contra ato de próprio Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os "habeas-corpus" quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Regionais Federais; entre juízes e os  
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos  
Territórios; entre juízes federais subordinados a  
Tribunais diferentes; entre juízes ou tribunais de  
Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal  
e territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados.  
II - julgar, em recurso ordinário:  
a) os "habeas corpus" decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Regionais  
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e dos territórios, quando a  
decisão for denegatória;  
b) os mandatos de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Regionais Federais  
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios, quando denegatória a decisão;  
c) as causas em que forem partes Estados  
estrangeiros, ou organismo internacional, de um  
lado, e do outro, Município ou pessoa residente ou  
domiciliada no País.  
III - Julgar em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância pelos  
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar trato ou lei federal ou negar-  
lhes vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestado em face de lei federal; e  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja atribuído outro tribunal, o  
próprio Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo  
Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Com a criação do Tribunal Constitucional impõe-se a modificação da estrutura do Superior Tribunal 
de Justiça, adequando-o à nova realidade. 
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Parecer:   
   As modificações introduzidas não aperfeiçoam o Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00108 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se, no Anteprojeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização, toda a Seção III do  
Capítulo IV, que trata do Judiciário, pelo seguinte:  
Seção III  
Do Tribunal Superior Federal  
Art. 208 - O Tribunal Federal Superior  
Federal compõe-se de vinte e sete ministros  
vitalícios, com mais de trinta e cinco anos de  
idade, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo dezessete dentre Juízes dos Tribunais  
Regionais Federais; cinco dentre membros do  
Ministério Público Federal e cinco entre  
advogados, de notório saber jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo único - A nomeação só se fará  
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal,  
salvo quanto à dos magistrados, que serão  
indicados ao Presidente da República em lista  
tríplice pelo próprio Tribunal Superior Federal.  
Art. 209 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Regionais Federais,  
dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos Tribunais  
Regionais do Trabalho e os do Ministério Público  
da União que oficiem perante Tribunais;  
b) os mandatos de segurança e o habeas data  
contra ato de Ministro de Estado, do próprio  
Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo, ou Ministro de Estado;  
d) os conflitos de jurisdição entre os  
Tribunais Regionais Federais, entre estes e Juízes  
subordinados a diferentes Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais, ou ainda entre  
Tribunais Federais e Estaduais do Distrito Federal  
e Territórios, ressalvado o disposto no art. 205, I, "e";  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) as causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer juízes e Tribunais,  
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cuja avocação deferir, a pedido do Procurador  
Geral da República, quando decorrer imediato  
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança ou às finanças públicas, para que se  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  
g) reclamação, para preservação de sua  
competência e garantida da autoridade de suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus e os mandatos de  
segurança decididos em única ou última instância  
pelos Tribunais Federais, quando a decisão for denegatória;  
b) as causas em que forem partes Estados  
estrangeiros, ou organismo internacional, de um  
lado, e, de outro, Município ou pessoa residente  
ou domiciliada no País.  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas, em única ou última instância; pelos  
Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válido ato do governo federal,  
contestado em face de lei federal;  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja atribuído outro Tribunal, o  
próprio Tribunal Superior Federal ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 1o. - O julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Tribunal  
Superior Federal, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o. - Funcionará junto ao Tribunal Superior  
Federal o Conselho da Justiça Federal, cabendo-  
lhe, na forma da lei, exercer a supervisão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa: 
Nesta emenda é estruturado o Tribunal Superior Federal, para que funcione apenas na área da 
Justiça Federal, como órgão superior dos Tribunais Regionais Federais e da Justiça Federal de 
Primeira Instância.  
   
   EMENDA:01622 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - § 2o do art. 208  
Suprimir o § 2o do art. 208 
Justificativa: 
A matéria, evidentemente, é de disciplina de lei comum e não constitucional. Inclusive, impediria, 
desnecessariamente, outra divisão interna do Tribunal, que, no futuro pudesse mostrar-se 
conveniente. Ao menos dificultaria, extremamente, essa possível alteração. 
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   EMENDA:04006 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo segundo do artigo 208, do anteprojeto. 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão, pois o tema acha-se tratado no art. 195, inciso I. 
   
   EMENDA:04016 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
A letra "c" do § 1o., do art. 208, do  
anteprojeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 208 - ................................  
§ 1o. - ....................................  
c) um terço, em partes iguais, entre membros  
do Ministério Público Federal, Estadual ou  
Distrito Federal, e advogados, com mais de dez  
anos de efetiva atividade profissional, indicados  
em lista sêxtupla pela Ordem dos Advogados do Brasil". 
Justificativa: 
A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em questão com o que consta dos artigos 193, 
211 e 216 do anteprojeto. 
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o tratamento dado ao tema da indicação de 
advogados para a composição dos Tribunais, tomando como paradigma o art.193. 
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa matéria (e que, por isso, deve 
condicionar os outros artigos, que se referem a casos específicos) estipula, como condição para ser 
indicado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a dez anos, e, como forma de 
indicação, que ela se origine, sempre, da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Diversidade de redação e de tratamento em casos isolados podem ensejar dificuldades 
interpretativas e, consequentemente, de aplicação da lei. 
Por isso convém deixar bem claro um tratamento que já era dado ao tema desde o relatório da 
Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público e que foi deveras acolhido pela Comissão de 
Sistematização nos artigos 193, 211 e 216. 
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo menos, com dez anos de 
experiência profissional, na militância da advocacia. 
Todas as indicações devem partir do Colégio de advogados, a quem compete avaliar, numa primeira 
instância, a reputação moral e profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um 
representante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pares. 
A redação proposta apreende o espirito do art. 193, no sentido de assegurar que os indicados 
reúnam os requisitos de larga experiência profissional, independência perante o Poder Público e 
confiabilidade em relação àqueles aos quais vai servir. 
   
   EMENDA:04019 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput" do artigo 208 e às letras  
"a" e "b", do § 1o do mesmo artigo do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 208 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de trinta e seis Ministros.  
§ 1o. - ....................................  
a) um terço dentre juízes da Justiça Federal,  
e um terço, dentre juízes da Justiça Estadual ou  
do Distrito Federal, indicados em lista tríplice  
pelo Superior Tribunal de Justiça;" 
Justificativa: 
A emenda tem dois objetivos: primeiro, compatibilizar o caput da disposição com os arts. 196, inciso 
III, alínea “a”, 204, 216, § 1º e 231; segundo, adequar as alíneas “a” e “b” com a tradição atual (art. 
121 da Constituição em vigor) e com o critério adotado pelo próprio Anteprojeto (art. 204, § 1º, inciso 
III e 216, § 2º, alínea “a”). 
Consequentemente, pela fusão das atuais alíneas “a” e “b” em uma só, a letra “c” passará a figurar 
com letra “b”. 
   
   EMENDA:05302 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título V - Capítulo IV - Seção I - Art. 195  
Seção III - Art. 208, § 2o.  
Texto proposto  
"Art. 195. ..................................  
§ 1o. Nos Tribunais com número superior a  
vinte cinco membros poderá ser constituído Órgão  
Especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte  
e cinco integrantes, para o exercício da  
atribuições administrativas e jurisdicionais da  
competência do Tribunal Pleno, bem como a  
uniformização da jurisprudência, no caso de  
divergência entre seus grupos ou seções."  
§ 2o. O Órgão Especial será composto, em um  
terço, no máximo, pelos membros antigos do  
Tribunal, garantindo-se aos demais o preenchimento  
da parcela restante, sob o sistema de rodízio.  
"Art. 208. ..................................  
§ 2o. "O Superior Tribunal de Justiça também  
poderá funcionar dividido em Seções e Turmas  
especializadas." 
Justificativa: 
A experiência jurídica brasileira já consagrou o uso do Órgão Especial, que vem com sucesso 
desempenhando suas funções, permitindo que os tribunais com um grande número de integrantes 
possam com maior facilidade cumprir suas várias atribuições. 
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Todavia, também a própria experiência demonstrou que se torna necessário haver um sistema de 
rodízio parcial no órgão, permitindo-se uma constante renovação de seus membros e uma desejável 
dinâmica jurisprudencial. 
A alteração do art. 208, § 2º, faz-se necessária para afastar possível dúvida acerca da efetiva 
aplicação do princípio também ao Superior Tribunal de Justiça, retirando-se a expressão “Plenário”, 
supérflua. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:03786 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput" do artigo 204 e às letras  
"a" e "b", do § 1o do mesmo artigo do projeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de trinta e seis Ministros.  
§ 1o. - ....................................  
a) um terço dentre juízes da Justiça Federal,  
e um terço, dentre juízes da Justiça Estadual ou  
do Distrito Federal, indicados em lista tríplice  
pelo Superior Tribunal de Justiça"; 
Justificativa: 
A emenda tem dois objetivos: primeiro, compatibilizar o caput da disposição com os arts. 192, inciso 
III, alínea “a”, 200, 212, § 1º e 227, segundo, adequar as alíneas “a” e “b” com a tradição atual (art. 
121 da Constituição em vigor) e com o critério adotado pelo próprio projeto (art. 200, § 1º, inciso III e 
212, § 2º, alínea “a”). 
Consequentemente, pela fusão das atuais alíneas “a” e “b” em uma só, a letra “c” passará a figurar 
com letra “b”. 
Parecer:   
   É pensamento predominante, dentre os membros da Comissão de Sistematização, não dar à 
matéria o detalhamento proposto pela Comissão Temática.  
Pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:04932 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título V - Capítulo IV - Seção I - Art. 191  
Seção III - Art. 204, § 2o.  
Texto proposto  
"Art. 191. ..................................  
§ 1o. Nos Tribunais com número superior a  
vinte cinco membros poderá ser constituído Órgão  
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Especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte  
e cinco integrantes, para o exercício da  
atribuições administrativas e jurisdicionais da  
competência do Tribunal Pleno, bem como a  
uniformização da jurisprudência, no caso de  
divergência entre seus grupos ou seções."  
§ 2o. O Órgão Especial será composto, em um  
terço, no máximo, pelos membros antigos do  
Tribunal, garantindo-se aos demais o preenchimento  
da parcela restante, sob o sistema de rodízio.  
"Art. 204. ..................................  
§ 2o. "O Superior Tribunal de Justiça também  
poderá funcionar dividido em Seções e Turmas  
especializadas." 
Justificativa: 
A experiência jurídica brasileira já consagrou o uso do Órgão Especial, que vem com sucesso 
desempenhando suas funções, permitindo que os tribunais com um grande número de integrantes 
possam com maior facilidade cumprir suas várias atribuições. 
Todavia, também a própria experiência demonstrou que se torna necessário haver um sistema de 
rodízio parcial no órgão, permitindo-se uma constante renovação de seus membros e uma desejável 
dinâmica jurisprudencial. 
A alteração do art. 204, § 2º, faz-se necessário para afastar possível dúvida acerca da efetiva 
aplicação do princípio também ao Superior Tribunal de Justiça, retirando-se a expressão “Plenário”, 
supérflua. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada parcialmente, por conter aspectos que se harmonizam com o 
entendimento dominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:07199 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 204 e às letras "a"  
e "b", do § 1o do mesmo art. do projeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 204 - O Superior tribunal de Justiça  
compõe-se de trinta e seis Ministros.  
§ 1o. - ...................................  
a) - um terço, dentre juízes da Justiça  
Federal, e um terço dentre juízes da Justiça  
Estadual ou do Distrito Federal, indicados em  
lista tríplice pelo Superior Tribunal de Justiça;" 
Justificativa: 
A justificativa da presente Emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de Sistematização e o 
próprio Plenário da Constituinte, com a alegação explícita da justeza de que a mesma se reveste. 
Parecer:   
   Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07671 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva da Seção III, do Superior  
Tribunal de Justiça, do Capítulo IV, do  
Judiciário, do Título V, da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo, e em Decorrência os  
Artigos 204 e 205, do Mesmo Título  
Suprima-se todo o conteúdo da Seção III, do  
Superior Tribunal de Justiça, do Capítulo IV, do  
Título V, e, em decorrência, os artigos 204 e 205. 
Justificativa: 
Os artigos 204 e 205 são originalmente, respectivamente, os artigos 104 e 105 da Comissão III. 
São frutos da aprovação da emenda 350964-8, do eminente Constituinte VIVALDO BARBOSA. Mas, 
sua justificativa absolutamente não nos convence. Pretende ele que a divisão dos Tribunais 
Superiores por especialização. “Sabe-se que, no mínimo, há de se aumentar o número de Ministros 
para atender a demanda do terceiro grau de jurisdição. É preferível dividir em diversos tribunais por 
especialização em vez de aumentar o número de Ministros”. 
Seguindo-se aquele raciocínio, deveríamos então ter vários tribunais especializados no terceiro grau 
de jurisdição. Somos favoráveis ao que foi dito pelo Exmo. Sr. Ministro Sydney Sanches do Supremo 
Tribunal Federal, quando fez a exposição perante a Comissão de Organização de Poderes e 
Sistemas de Governo da Assembleia Nacional Constituinte, expondo a opinião da Suprema Corte. 
Sobre o Tribunal Superior de Justiça, disse aquele magistrado. “Desaprova, por outro lado, a Corte, a 
ideia de se criar um Tribunal Superior de Justiça (abaixo do Supremo Tribunal Federal), com a 
competência para julgar recursos extraordinários oriundos de todos os Tribunais Estaduais do País. 
Isso afetaria, sobremaneira, a autonomia das Justiças Estaduais, que ficariam sob a jurisdição de um 
Tribunal Federal, que não seria um Tribunal de toda a Federação como a Corte Suprema”. 
Parecer:   
   Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07815 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 204  
O art. 204 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de quarenta e oito Ministros. 
Justificativa: 
O Superior Tribunal de Justiça vai acolher a competência do Tribunal Federal de Recursos e uma 
pauta da competência recursal do Supremo Tribunal Federal. 
Se levarmos em conta o aumento da competência verificar-se-á que o número proposto será o ideal 
partindo da constatação de que três Ministros da Administração do Tribunal não receberão processos 
em Turma julgadora. 
Parecer:   
   Pela rejeição. 
   
      EMENDA:08264 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao caput do artigo 204 e às letras "a"  
e "b", do § 1o do mesmo artigo do Projeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de trinta e seis Ministros.  
§ 1o. ..................................... 
a) - um terço, dentre Juízes da Justiça  
Federal, e um terço, dentre juízes da Justiça  
Estadual ou do Distrito Federal, indicados em  
lista tríplice pelo Superior Tribunal de Justiça;" 
Justificativa: 
O número dos integrantes dos Tribunais é diretamente fixada na Constituição e o mesmo deve 
ocorrer com o Superior Tribunal de Justiça. De outra parte, quando se trata da escolha dos Ministros 
dentre os integrantes da Magistratura, recomenda-se a interferência do próprio Tribunal, elaborando 
lista tríplice. O Projeto assim procedeu relativamente ao Tribunal Federal Superior do Trabalho e ao 
próprio Supremo Tribunal Federal atribui esta prerrogativa que atualmente não tem.  
Parecer:   
   Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08623 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: § 1o e caput do artigo 204.  
Dá nova redação ao § 1o e ao caput do artigo  
204, do Projeto, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de Ministros em número fixado em lei  
complementar, indicados pelo próprio Tribunal em  
lista tríplice e nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e  
cinco anos, de notório saber jurídico e reputação  
ilibada, sendo:  
I - um quarto, em partes iguais, dentre  
advogados e membros do Ministério Público Federal  
ou dos Estados;  
II - metade, dentre juízes da Justiça dos Estados; e  
III - um quarto, dentre juízes da Justiça  
Federal e do Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
A reformulação dos critérios na composição do Superior Tribunal de Justiça se impõe, na forma 
sugerida, que é mais justa com o Poder Judiciário.  
O maior número de processos advém das Justiças estaduais. Quase 90% das causas que irão ter ao 
Superior Tribunal de Justiça provirão das justiças locais (é esse o percentual, hoje, do Supremo 
Tribunal Federal). Em consequência deva haver proporcionalidade na composição do Tribunal.  
Observar-se que o número de Juízes estaduais é enormemente maior dos que compõe a Justiça 
Federal. Impõe-se a proposição.  
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Por último e séria advertência a composição dos Tribunais Federais implicará nomeação de muitos 
ou quase todos os Juízes federais para os Tribunais. Tal dado dignificará o completo esvaziamento 
da Justiça Federal de primeira instância.  
É fundamental que haja maior participação dos Juízes estaduais na composição do Superior Tribunal 
de Justiça, em face do número de processos advindos da Justiça estadual e em proporção ao 
número de Juízes de cada unidade federativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08624 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: § 1o e caput do artigo 204.  
Dá nova redação ao § 1o e ao caput do artigo  
204, do Projeto, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de Ministros em número fixado em lei  
complementar, indicados pelo próprio Tribunal em  
lista tríplice e nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e  
cinco anos, de notório saber jurídico e reputação  
ilibada, sendo:  
I - um quarto, em partes iguais, dentre  
advogados e membros do Ministério Público Federal  
ou dos Estados;  
II - metade, dentre juízes da Justiça dos Estados; e  
III - um quarto, dentre juízes da Justiça  
Federal e do Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
A reformulação dos critérios na composição do Superior Tribunal de Justiça se impõe, na forma 
sugerida, que é mais justa com o Poder Judiciário.  
O maior número de processos advém das Justiças estaduais. Quase 90% das causas que irão ter ao 
Superior Tribunal de Justiça provirão das justiças locais (é esse o percentual, hoje, do Supremo 
Tribunal Federal). Em consequência deva haver proporcionalidade na composição do Tribunal.  
Observar-se que o número de Juízes estaduais é enormemente maior dos que compõe a Justiça 
Federal. Impõe-se a proposição.  
Por último e séria advertência a composição dos Tribunais Federais implicará nomeação de muitos 
ou quase todos os Juízes federais para os Tribunais. Tal dado dignificará o completo esvaziamento 
da Justiça Federal de primeira instância.  
É fundamental que haja maior participação dos Juízes estaduais na composição do Superior Tribunal 
de Justiça, em face do número de processos advindos da Justiça estadual e em proporção ao 
número de Juízes de cada unidade federativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09271 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 204.  
Dê-se ao Art. 204 a seguinte redação:  
Art. 204. - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de, no mínimo, trinta e seis Ministros,  
nomeados dentre brasileiros maiores de trinta e  
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada depois de aprovada a escolha pelo Senado  
da República. 
Justificativa: 
Tal como ocorre em relação aos Ministros do STF, não há porque retirar-se da exclusiva 
responsabilidade do Presidente da República, após a aprovação do Senado da Republica, dos 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   Mantém o gigantismo do Tribunal e dá ao Presidente da República a faculdade de nomear todos os 
Ministros alheios à carreira da Justiça Federal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09277 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivos emendados:  
Seção III - Do Superior Tribunal de Justiça  
Artigos 204 e 205  
A seção III e os artigos 204 e 205 passam a  
ter a seguinte redação:  
Seção III  
Do Tribunal Superior Federal  
Art. 204. O Tribunal Superior Federal, com  
sede na Capital da República e jurisdição em todo  
o território nacional, compõe-se de quinze  
Ministros Vitalícios, com mais de 35 anos de  
idade, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo nove dentre juízes dos Tribunais Regionais  
Federais; três dentre membros do Ministério  
Público Federal; e três dentre advogados, de  
notório saber jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo único. A nomeação só se fará depois  
de aprovada a escolha pelo Senado, salvo quanto à  
dos magistrados, que serão indicados pelo  
Presidente da República em lista tríplice pelo  
próprio Tribunal Superior Federal, sendo  
obrigatória a nomeação do que figurar em lista  
pela quarta vez consecutiva.  
Art. 205. Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, os juízes federais, os juízes do  
trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
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Público da União, nos crimes comuns e de  
responsabilidade;  
c) os "habeas corpus" e mandados de segurança  
contra ato de Ministro de Estado, Presidente do  
Tribunal ou de seus órgãos e membros, e do  
responsável pela direção geral da Polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre  
os Tribunais Regionais Federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes subordinados a tribunais  
diversos.  
II - julgar, em recurso ordinário, os "habeas  
corpus" e mandados de segurança decididos,  
originariamente, pelos Tribunais Regionais Federais.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão contrariar dispositivo da Constituição,  
violar letra de tratado ou lei federal, declarar  
sua inconstitucionalidade ou divergir de julgado  
do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal  
Superior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal. 
Justificativa: 
A criação do Tribunal Superior de Justiça, como proposta no Projeto, apresenta inconvenientes, 
valendo ressaltar: 
I – Reúne, no mesmo Tribunal, competências que hoje se distribuem entre o Tribunal Federal de 
Recursos, Tribunais de Justiça e parte que o STF exerce.  
Com isso, ter-se-ão, entre outros, essas consequências.  
a) O acúmulo de serviços, a que o Tribunal não terá como prover, ainda que com o mínimo de 36 
membros, o que já apresenta considerável inconveniente, pelo gigantismo com que nasce.  
Ainda assim, em pouco tempo, estará congestionado.  
Basta lembrar que o Tribunal Federal e Recursos, com a atual competência, já se ressente desse 
mal. Que dizer da competência largamente acrescida.  
b) Retira dos Tribunais de Justiça Estadual sua condição – muito importante no regime federativo – 
de Tribunais superiores dos Estados, dotados de autonomia, para subordiná-los a um outro Tribunal 
Superior que não a Corte Suprema – com a missão que só a esta deve caber de uniformização de 
Jurisprudência.  
II – Atribui-lhe competência para o julgamento de recurso – chamado especial, mas que corresponde 
ao atual extraordinário, por divergência jurisdicional – com o que passa a caber-lhe missão que é 
tipicamente de Corte Suprema. Isto porque pode acontecer que uniformize a jurisprudência em 
desconformidade com a orientação da Corte Suprema, o que geraria situação desconfortável. Ou 
então que – como propõe o Projeto, no § 1° do artigo 205 – que deva aguardar o pronunciamento 
superior, desvantagem que não ocorre no sistema atual.  
2. Em virtude disso, repôs-se o Tribunal Federal de Recursos, apenas denominado Tribunal Superior 
Federal, em vista da criação dos Tribunais Regionais Federais e da manutenção dos Tribunais de 
Justiça dos Estados como órgãos superiores da Justiça Estadual.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:09533 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao caput do art. 204 e ás letras "a" e  
"b", do § 1o. do mesmo dispositivo do Projeto de  
Constituição a redação seguinte:  
"Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de trinta e seis Ministros.  
§ 1o.......................................  
"a" - um terço, dentre Juízes da Justiça  
Federal, e um terço, dentre Juízes da Justiça  
Estadual ou do Distrito Federal, indicados em  
lista tríplice pelo Superior Tribunal de Justiça". 
Justificativa: 
A Emenda tenta fortalecer a Magistratura, transferindo a elaboração de lista tríplice para indicação 
dos Ministros.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:11242 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 204, do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 204 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de, no mínimo, quarenta e cinco Ministros.  
§ 1o. - Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de trinta e  
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado  
da República, sendo:  
a) um terço, dentre Juízes de Justiça Federal,  
e um terço, dentre Juízes da Justiça Estadual e da  
Justiça do Distrito Federal, indicados em lista  
tríplice pelo Superior Tribunal de Justiça.  
b) um terço, em partes iguais, entre  
advogados e membros do Ministério Público Federal  
e Estadual e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
É da tradição dos Tribunais na escolha dos seus membros consubstanciar uma maior afirmação da 
autonomia do Judiciário, um dos cânones consagrados pelo pensamento geral dos constituintes.  
Justifica-se a elevação do número dos membros do Superior Tribunal de Justiça em razão da sua 
extensa competência, de âmbito nacional.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a Seção III, do Capítulo IV - Do  
Judiciário, que trata da criação do Superior  
Tribunal de Justiça, composta do Artigo 204, com  
seus parágrafos e alíneas e do Artigo 205 com seus  
incisos, alíneas e parágrafos. 
Justificativa: 
Como esclarece a proposta do Supremo Tribunal Federal, a ideia de se criar um Superior Tribunal 
Federal de Justiça, abaixo do Supremo, afetaria sobremaneira a autonomia das Justiças Estaduais. 
Além disso, essa Corte Judiciária haveria de alcançar proporções gigantescas para dar conta de suas 
tarefas, com grandes inconvenientes.  
Há de se considerar, também, que o Brasil tem peculiaridades históricas, geográficas, sociológicas, 
étnicas, com uma formação filosófica, política, econômica, moral e religiosa tão diversificada, que é 
muito perigosa a adoção pura e simples de modelos alienígenas para a solução de seus problemas 
judiciários. 
Efetivamente, as razões dos que sustentam a criação do Superior Tribunal de Justiça são políticas e 
de interesse pessoal, completamente dissociadas do interesse público ou do interesse de uma 
Justiça democrática. E, visa, tão somente, a ascensão dos atuais ministros do Tribunal Federal de 
Recursos que não conseguiram chegar ao Supremo, a posição política, principalmente, financeira, 
sem observar o interesse de democratização da Justiça, que só será alcançada por meio de garantias 
para os Juízes de Primeira Instância e a ampliação desta.  
A criação de uma Terceira Instância não favorece nem a classe média e, muito menos, as camadas 
mais carentes, que não têm acesso a Justiça, face à onerosidade de suas custas, honorários de 
advogados, etc., favorecendo apenas as empresas e as classes altas.  
A criação de mais Tribunais significa, na prática, a maior elitização da Justiça, com seus altos custos 
bancados já desfavorecidos, que são os contribuintes de fato. A cada novo Ministro corresponde o 
dobro de assessores, secretários e assim por diante.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12195 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendados: Art. 204 e seus §§  
Emenda: Dê-se ao Art. 204 a seguinte redação:  
Art. 204 O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de vinte e cinco Ministros, no mínimo,  
indicados pelo próprio Tribunal em lista tríplice  
e nomeados pelo Presidente da República, dentre  
brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada sendo:  
I - um quinto, dentre juízes da Justiça Federal;  
II - três quintos, dentre juízes de justiça  
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios;  
III - um quinto, em partes iguais, dentre  
advogados e membros do Ministério Público Federal  
ou dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
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A presente emenda objetiva adequar a composição do Superior Tribunal de Justiça, na sua forma e 
na sua dimensão, à proporção dos casos levados a seu julgamento, como verdadeira corte de 
cassação. Pela amplitude da matéria e pelo elevado número de feitos a seu cargo, a Justiça Estadual 
é que fornecerá o maior volume de recursos para esta nova corte.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12307 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   No projeto de constituição da Comissão de  
Sistematização, capítulo IV, que trata do  
Judiciário, modifique-se o Título correspondente  
à Seção III, e dê-se ao art. 204, que lhe pertine (sic),  
a seguinte redação, renumerando-se a Seção e os  
dispositivos subsequentes:  
Seção III  
Do Tribunal Superior de Justiça.  
Art. 204 - O Tribunal Superior de Justiça  
compõe-se de, no mínimo, trinta e cinco Ministros  
vitalícios, com mais de trinta e cinco anos de  
idade, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo dezenove dentre magistrados da Justiça  
Estadual ou do Distrito Federal e Territórios,  
oito dentre membros do Ministério Público  
estadual e do Distrito Federal e Territórios e  
oito dentre advogados de notório saber jurídico e  
idoneidade moral.  
§ 1o. - A nomeação só se fará depois de  
aprovada a escolha pelo Senado Federal, salvo  
quanto a dos magistrados, que serão indicados ao  
Presidente da República em lista tríplice pelo  
próprio Tribunal Superior de Justiça.  
§ 2o. - Lei Complementar poderá elevar o  
Justiça, mantida a proporcionalidade de sua composição.  
Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais estaduais, do  
Distrito Federal e Territórios, e dos Tribunais de  
Contas dos Estados e do Distrito Federal, e os  
membros do Ministério Público que oficiem perante  
esses tribunais, ressalvada a competência da  
Justiça Eleitoral;  
b) os mandados de segurança e o habeas data  
contra ato do próprio Tribunal ou de seu presidente;  
c) os habeas corpus, quando coator ou  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre Tribunais  
estaduais ou do Distrito Federal e Territórios e  
entre estes e juízes subordinados a Tribunais de  
Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;  
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e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) as causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer juízes e  
Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do  
Procurador Geral da República, quando decorrer  
imediato perigo de grave lesão à ordem , à saúde,  
à segurança ou às finanças públicas, para que  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  
g) reclamação, para preservação de sua  
competência e garantia da autoridade de suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário, os habeas  
corpus e os mandados de segurança decididos em  
única ou última instância, pelos Tribunais  
estaduais e do Distrito Federal e  
Territórios quando a decisão for denegatória.  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância, pelos  
Tribunais estaduais, do Distrito Federal e  
Territórios, quando a decisão:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válida lei ou ato de governo local,  
contestado em face de lei federal;  
c) der à lei federal interpretação divergente  
de que lhe haja atribuído outro Tribunal, o  
próprio Tribunal Superior de Justiça ou do Supremo  
Tribunal Federal.  
Parágrafo único - o julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Tribunal  
Superior de Justiça, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Segundo a proposta de divisão do Tribunal Superior único em duas Cortes, esta emenda objetiva 
estruturar e fixar a competência do Tribunal Superior de Justiça, em moldes basicamente 
semelhantes ao que se propõe para o Tribunal Superior Federal, com pequenas diferenças devidas 
às respectivas áreas de atuação.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:12309 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se, no projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, toda a Seção III do  
Capítulo IV, que trata do Judiciário, pelo seguinte:  
Do Tribunal Superior Federal  
Art. 204 - O Tribunal Superior Federal  
compõe-se de vinte e sete ministros vitalícios,  
com mais de trinta e cinco anos de idade, nomeados  
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pelo Presidente da República, sendo dezessete  
dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais;  
cinco dentre membros do Ministério Público Federal  
e cinco dentre advogados, de notório saber  
jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo único - A nomeação só se fará  
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal,  
salvo quanto a dos magistrados, que serão  
indicados ao Presidente da República em lista  
tríplice pelo próprio Tribunal Superior Federal.  
Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos  
Tribunais Regionais do Trabalho e os do Ministério  
Público da União que oficiem perante Tribunais;  
b) os mandados de segurança e o habeas data  
contra ato de Ministro de Estado, do próprio  
Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo, ou Ministro de Estado;  
d) os conflitos de jurisdição entre os  
Tribunais Regionais Federais, entre estes e juízes  
subordinados a diferentes Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais, ou ainda entre  
Tribunais Federais e Estaduais do Distrito Federal  
e Territórios, ressalvado o disposto no art. 201, I, "e";  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) as causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer juízes e Tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador  
Geral da República, quando decorrer imediato  
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança ou às finanças públicas, para que se  
suspendam os efeitos de decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  
g) reclamação, para preservação de sua  
competência e garantia da autoridade de suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus e os mandados de  
segurança decididos em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão for denegatória;  
b) as causas em que forem partes Estados  
estrangeiros, ou organismo internacional, de um  
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente  
ou domiciliada no País;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas, em única ou última instância, pelos  
Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válido ato do governo federal,  
contestado em face de lei federal;  
c) der à lei federal interpretação divergente  
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da que lhe haja atribuído outro tribunal, o  
próprio Tribunal Superior Federal ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 1o. - O julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Tribunal  
Superior Federal, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o. - Funcionará junto ao Tribunal Superior  
Federal o Conselho da Justiça Federal, cabendo-  
lhes, na forma da lei, exercer a supervisão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa: 
Nesta emenda é estruturado o Tribunal Superior Federal, para que funcione apenas na área da 
Justiça Federal, como órgão superior dos Tribunais Regionais Federais e da Justiça Federal de 
Primeira Instância.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
   
   EMENDA:12905 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PTB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa da alínea "c" do § 1o.  
do art. 204, da Seção III, Do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo IV, do Judiciário, do Título  
V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Modifique-se, no art. 204, a redação da  
alínea "c", do § 1o., adotando-se a seguinte:  
"c - um terço em partes iguais, entre  
advogados, membros do Ministério Público Federal,  
membros do Ministério Público Estadual ou do  
Distrito Federal". 
Justificativa: 
A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente da composição do Tribunal Federal de 
Recursos, equivalente, no Projeto, ao Superior Tribunal de Justiça, visa a uma distribuição equitativa 
das vagas, permitindo uma representatividade mais equilibrada entre os segmentos que deverão 
integrar a Corte de Justiça.  
Destina-se, assim, a preservar a atual proporcionalidade na distribuição de vagas, que sistemática e 
historicamente tem demonstrado ser a mais adequada.  
O demonstrativo abaixo faz o cotejo entre o Projeto e a emenda sugerida: 

 Projeto Emenda 

Juiz Federal 12 12 

Juízes locais e do DF 12 12 

Advogados 04 04 

MPF 02 04 

MP local 02  

MP do DF 04 04 

Ao Ministério Público Federal, atualmente, são reservadas 04 (quatro) vagas no Tribunal Federal de 
Recursos. O Projeto fixou estas vagas em apenas duas, reservando as outras três para os 
advogados, três para o Ministério Público dos Estados e três para o Distrito Federal. Ora, isso 
significa uma quebra do sistema, sem levar em conta que ao Ministério Federal cabe atuar perante o 
referido Tribunal.  
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Os membros do Ministério Público Estadual já têm suas vagas reservadas nos tribunais perante os 
quais atuam, daí por que não será justo que ainda venham a concorrer em superiores condições com 
o Ministério Público Federal.  
O objetivo da emenda é restabelecer a proporcionalidade sistemática, bem como compatibilizá-la com 
o próprio Projeto, em face do que dispõe o § 1°, do art. 447, do Título X, Das Disposições 
Transitórias.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12954 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa da alínea "c" do § 1o do  
art. 204, da Seção III, Do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo IV, Do Judiciário, do Título  
V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Modifique-se, no art. 204, a redação da  
alínea "c", do § 1o., adotando-se a seguinte:  
"c - um terço em partes iguais, entre  
advogados, membros do Ministério Público Federal,  
membros do Ministério Público Estadual ou do  
Distrito Federal." 
Justificativa: 
A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente da composição do Tribunal Federal de 
Recursos, equivalente, no Projeto, ao Superior Tribunal de Justiça, visa a uma distribuição equitativa 
das vagas, permitindo uma representatividade mais equilibrada entre os segmentos que deverão 
integrar a Corte de Justiça.  
Destina-se, assim, a preservar a atual proporcionalidade na distribuição de vagas, que sistemática e 
historicamente tem demonstrado ser a mais adequada.  
O demonstrativo abaixo faz o cotejo entre o Projeto e a emenda sugerida: 

 Projeto Emenda 

Juiz Federal 12 12 

Juízes locais e do DF 12 12 

Advogados 04 04 

MPF 02 04 

MP local 02  

MP do DF 04 04 

Ao Ministério Público Federal, atualmente, são reservadas 04 (quatro) vagas no Tribunal Federal de 
Recursos. O Projeto fixou estas vagas em apenas duas, reservando as outras três para os 
advogados, três para o Ministério Público dos Estados e três para o Distrito Federal. Ora, isso 
significa uma quebra do sistema, sem levar em conta que ao Ministério Federal cabe atuar perante o 
referido Tribunal.  
Os membros do Ministério Público Estadual já têm suas vagas reservadas nos tribunais perante os 
quais atuam, daí por que não será justo que ainda venham a concorrer em superiores condições com 
o Ministério Público Federal.  
O objetivo da emenda é restabelecer a proporcionalidade sistemática, bem como compatibilizá-la com 
o próprio Projeto, em face do que dispõe o § 1°, do art. 447, do Título X, Das Disposições 
Transitórias.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:13016 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Substituam-se as referências a Superior  
Tribunal de Justiça, no art. 187, II, e a Seção  
III (arts. 204 e 205) por Tribunal Superior Federal.  
Suprima-se o art. 447 (Disposições Transitórias).  
E os arts. 204 e 205 passam a ter a seguinte redação:  
Art. 204 - O Tribunal Superior Federal, com  
sede na Capital da República e jurisdição em todo  
o território nacional, compõe-se de quinze  
Ministros vitalícios, com mais de 35 anos de  
idade, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo nove dentre juízes e dos Tribunais Regionais  
Federais; três dentre membros do Ministério  
Público Federal; e três dentre advogados, de  
notório saber jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo Único. A nomeação só se fará depois  
de aprovada a escolha pelo Senado, salvo quanto à  
dos magistrados, que serão indicados ao Presidente  
da República em lista tríplice pelo próprio  
Tribunal Superior Federal, sendo obrigatória a  
nomeação do que figurar em lista pela quarta vez consecutiva.  
Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, os juízes federais, os juízes do  
trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
Público da União, nos crimes comuns e de  
responsabilidade;  
c) os "habeas-corpus" e mandados de segurança  
contra atos de Ministro de Estado, Presidente do  
Tribunal ou de seus órgãos e membros, e do  
responsável pela direção geral da Polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre  
os Tribunais Regionais Federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes subordinados a tribunais diversos.  
II - julgar, em recurso ordinário, os  
"habeas-corpus" e mandados de segurança  
decididos, originariamente, pelos Tribunais  
Regionais Federais.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão contrariar dispositivo da Constituição,  
violar letra de tratado ou lei federal, declarar  
sua inconstitucionalidade, ou divergir de julgado  
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do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal  
Superior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal. 
Justificativa: 
Não há porque alterar a atual estrutura superior da Justiça brasileira. O problema a resolver está na 
base do sistema e na falta de verbas.  
Parecer:   
   Pela prejudicalidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:14498 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação à alínea "c" do § 1o., do  
art. 204 (do Superior Tribunal de Justiça), do  
Capítulo IV do Título V, como segue:  
"Art. 204 - ................................  
§ 1o..........................................  
"c") - um terço, em partes iguais e  
alternativamente, entre Advogados e membros do  
Ministério Público Federal ou Estadual, ou do  
Distrito Federal, devendo ter os Advogados mais de  
dez anos de experiência profissional comprovada." 
Justificativa: 
A escolha de advogados para compor metade do terço destinado, alternativamente, àqueles 
profissionais e a membros do Ministério Público, na formação do Superior Tribunal de Justiça, deve 
obedecer ao princípio da existência de EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA – evitando-
se que se admita apenas a prova de inscrição na “OAB”, inscrição que apenas prova AUTORIZAÇÃO 
para advogar e não que o Bacharel tenha experiência advocatícia qualquer.  
É uma forma de fazer justiça àqueles advogados de militância demorada e constante, no foro ou na 
assistência ou consultoria jurídica, no labutar com a lei e o direito em defesa de teses nem sempre 
acolhidas, mas sempre de alicerce ético.  
Parecer:   
   É pensamento predominante, dentre os membros da Comissão de Sistematização, não dar à 
matéria o detalhamento proposto pela Comissão Temática.  
Pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:14523 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a Seção III - Do Superior Tribunal  
de Justiça, do Capítulo IV, do Título V - do  
Projeto de Constituição, transferindo-se as suas  
atribuições, constantes do art. 205, para o  
Supremo Tribunal - Seção II do mesmo Capítulo IV,  
art. 201. 
Justificativa: 
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Em outras emendas, por nós apresentadas, propomos uma série de medidas visando a criação da 
Corte Constitucional, que terá competência para processar e julgar todas as questões constitucionais.  
Em consequência, essas questões deixarão de ser apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal (art. 
201 do Projeto de Constituição).  
Para suprir a falta do Tribunal Superior delineado nos artigos 204 e 205 do Projeto, propomos seja a 
sua competência transferida para o Supremo Tribunal Federal.  
Parecer:   
   A Emenda mostra-se coerente com o propósito de ver criado o Tribunal Constitucional; expungido 
este do texto do Projeto, desde o Relatório da Comissão Temática, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:18215 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dá à Seção III, Capítulo IV, do Título V, a seguinte redação:  
"Do Superior Tribunal de Justiça  
Art. O Superior Tribunal de Justiça compõe-  
se de, no mínimo, 54 Ministros, funcionado em  
plenário ou dividido em Seções e Turmas especializadas.  
§ 1o. - Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça são nomeados pelo Presidente da República,  
dentre brasileiros de notável saber jurídico e  
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha  
pelo Congresso Nacional, mediante voto secreto de  
2/3 dos seus membros, sendo  
a) um terço dentre magistrados da Justiça  
Federal ou do Distrito Federal;  
b) um terço dentre magistrados da Justiça Estadual;  
c) um terço, em partes iguais, entre  
advogados e membros do Ministério Público, com  
mais de dez anos de exercício.  
§ 2o. - Os Ministros oriundos da advocacia e  
do Ministério Público serão escolhidos pelo  
Presidente da República adentre os integrantes da  
lista tríplice elaborada, quanto aqueles, pelo  
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil  
e a estes, pelo Conselho Superior do Ministério  
Público da União, Distrito Federal, e Territórios,  
e dois do Ministério Público dos Estados.  
§ 3o. - A idade máxima para a investidura é  
sessenta anos.  
Art. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - Processar e julgar originariamente:  
a) Os membros de qualquer Tribunal da União  
ou dos Estados, Distrito Federal ou Territórios,  
ressalvado o disposto no art. 201, I, a; os  
membros do Ministério Público da União que oficiem  
perante Tribunais; o chefe de missão diplomática permanente;  
b) o habeas corpus, sendo paciente qualquer  
das pessoas acima referidas; o Habeas corpus,  
mandato de segurança e habeas data, sendo coator  
qualquer tribunal da União - excetuado o Supremo  
Tribunal Federal - ou Tribunal de Justiça Estadual;  
c) o conflito de jurisdição entre Tribunais  
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Superiores da União; entre estes e qualquer outro  
Tribunal ou Juiz; entre juízes federais  
subordinados a Tribunais diferentes; entre juízes  
e Tribunais diversos, inclusive os do Distrito  
Federal e dos Territórios;  
d) o conflito de atribuições entre  
autoridades administrativas e judiciárias da  
União, ou entre autoridades judiciárias de um  
Estado e as administrativas de outro, ou do  
Distrito Federal, ou entre as deste e da União;  
e) as causas e conflitos entre a União e os  
Estados, entre a União e o Distrito Federal, ou  
entre um e outros, inclusive as respectivas  
entidades de administração indireta;   
f) a revisão criminal e a ação rescisória de  
seus julgados;  
g) a reclamação para a preservação de sua  
competência e garantia da autoridade de suas decisões;  
h) a execução de sentença na causa de sua  
competência originária, facultada a delegação de  
atos processuais;  
i) mandado de segurança impetrado pela União  
contra ato de governo estadual.  
II - Jugar em recurso ordinário:  
a) a causa em que forem partes Estado  
estrangeiro ou organismo internacional de um lado,  
e de outro Município ou pessoa domiciliada no País;  
b) o habeas corpus decidido em único ou  
última instância por Tribunal Regional Federal ou  
Tribunal Estadual, do Distrito Federal e  
territórios, se denegatória a decisão;  
c) o mandado de segurança e habeas data  
decidido em única instância por Tribunal Regional  
Federal ou Tribunal Estadual, do Distrito Federal  
e Territórios, se denegatória a decisão.  
III - Julgar em recurso extraordinário a  
causa decidida em única ou última instância por  
juiz ou Tribunal, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal;  
b) der a tratado ou lei federal interpretação  
divergente da que lhe tenha dado qualquer Tribunal.  
§ 1o. - Dando movimento ao recurso  
extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça  
julgará a causa.  
§ 2o. - O recurso extraordinário poderá ser  
interposto indiferentemente ao Supremo Tribunal  
Federal ou ao Superior tribunal de Justiça,  
segundo a competência de cada um, mas a opção da  
parte por um desses Tribunais importará renúncia  
do recurso para o outro. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:18288 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescentar no § 1o do artigo 204, depois da  
palavra "ilibada" a expressão "escolhidos em lista  
tríplice pelo Supremo Tribunal Federal".  
A norma ficaria com a seguinte redação:  
§ 1o. Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, maiores de 35 anos,  
de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
escolhidos em lista tríplice pelo Supremo Tribunal  
Federal, depois de aprovada a escolha pelo Senado  
da República. 
Justificativa: 
Na escolha dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, que será uma corte mais técnica do que 
política, convém a participação do próprio Poder Judiciário, para que não prevaleçam critérios 
eminentemente políticos.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:18690 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO  
DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a seguinte redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
[...] 
CAPÍTULO IV  
DO PODER JUDICIÁRIO  
[...] 
SEÇÃO III  
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Art. 110 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.  
§ 1o. - Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, com mais de trinta  
e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada, depois  
de aprovada a escolha pelo Senado da República.  
§ 2o. - O Superior Tribunal de Justiça  
funcionará em Plenário ou dividido em Seções e  
Turmas especializadas.  
Art. 111 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
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Trabalho e os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandados de segurança e o "habeas data"  
contra ato do próprio Tribunal ou de seu  
Presidente;  
c) os "habeas corpus", quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
alínea "a" deste item;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Regionais Federais; entre Juízes  
Federais e os Tribunais dos Estados ou do Distrito  
Federal e Territórios; entre Juízes Federais  
subordinados a Tribunais diferentes; entre Juízes  
ou Tribunais de Estados diversos, inclusive os do  
Distrito Federal e Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados.  
f) as causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer Juízes e Tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do  
Procurador-Geral da República, quando decorrer  
imediato perigo de grave lesão à ordem, à  
saúde, à segurança, ou às finanças públicas,  
para que suspendam os efeitos da decisão proferida  
e para que o conhecimento integral da lide lhe  
seja devolvido; e  
g) reclamação para a preservação de sua  
competência e garantia da autoridade das suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário:  
a) os "habeas corpus" decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Regionais  
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e Territórios, quando a decisão  
for denegatória;  
b) os mandados de segurança decididos em única  
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou  
pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios, quando denegatória a decisão; e  
c) as causas em que forem partes Estados  
estrangeiros, ou organismo internacional, de um  
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente  
ou domiciliada no País.  
III- julgar, em recurso especial, as causas  
decididas, em única ou última instância, pelos  
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,  
quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo  
local, contestado em face de lei federal; e  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja atribuído outro Tribunal, o  
próprio Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 1o. - Quando, contra o mesmo acórdão, forem  
interpostos recurso especial e recurso  
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extraordinário, o julgamento deste  
aguardará a decisão definitiva do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que este puder  
prejudicar o recurso extraordinário.  
§ 2o. - Funcionará junto ao Superior Tribunal  
de Justiça o Conselho da Justiça Federal,  
cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada á técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde á do Projeto).  
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19022 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA, DISPOSITIVO EMENDADO:  
Art. 204  
Dê-se ao § 1o do art. 204 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 204 § 1o: "Os Ministros do Superior  
Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente  
do Supremo Tribunal Federal, dentre brasileiros,  
maiores de trinta e cinco e com menos de sessenta  
anos de idade, de notável saber jurídico e  
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha  
pelo Senado Federal". 
Justificativa: 
A fixação do limite máximo para a nomeação de membros do Superior Tribunal de Justiça evita que a 
Corte se transforme em natural escoadouro para velhos políticos derrotados e amigos do poder. 
Quem dor nomeado para o cargo vai saber que somente após dez anos de serviços prestados á 
justiça é que poderá almejar sua aposentadoria. Exemplos vêm recentes de Magistrados que 
exerceram suas funções por apenas seis meses para após serem aposentados nos cargos, 
demonstram o acerto da proposta de nova redação, que prevê ainda a nomeação do membro do 
Tribunal pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, pois assim estar-se-á de direito fornecendo 
plena autonomia administrativa ao Poder Judiciário.  
Acrescente-se ainda que tal proposta foi encaminhada à Assembleia Nacional Constituinte pela 
Associação dos Magistrados do Direito Federal.  
Parecer:   
   Pela aprovação, conforme entendimentos da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÂO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  
[...] 
CAPÍTULO III  
DO PODER JUDICIÁRIO  
 [...] 
SECÇÃO III  
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Art. 113 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros,  
nomeados pelo Presidente da República, dentre  
brasileiros, maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e ilibada reputação, depois  
de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:  
I - um terço, entre Juízes da Justiça Federal;  
II - um terço, dentre Juízes da Justiça  
Estadual e do Distrito Federal;  
III - um terço, em partes iguais, entre  
advogados e membros do Ministério Público Federal,  
Estadual ou do Distrito Federal.  
Parágrafo Único - O Superior Tribunal de  
Justiça funcionará em Plenário ou dividido em  
turmas e secções especializadas, competindo-lhe:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandados de segurança e os  
"habeas corpus" contra ato do próprio Tribunal ou  
de seu Presidente;  
c) os "habeas corpus", quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre Juízes e  
os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais dos  
estados ou do Distrito Federal e Territórios entre  
Juízes Federais subordinados a Tribunais  
diferentes; entre Juízes ou Tribunais de Estados  
diversos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;  
e) as revisões criminais, as ações  
rescisórias de seus julgados, as causas sujeitas  
a sua jurisdição processadas perante quaisquer  
Juízes e Tribunais, cuja avocação deferir, a  
pedido do Procurador-Geral da República, quando  
imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde,  
à segurança ou às finanças públicas, para que  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  
f) reclamação para a preservação de sua  
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competência e garantia da autoridade das suas decisões;  
II - julgar, em recurso ordinário;  
a) os "habeas corpus" e mandados de  
segurança, decididos em única ou última  
instância pelos Tribunais Regionais ou pelos  
Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios, quando a decisão for denegatória;  
b) as causas em que forem parte Estados  
estrangeiros, ou organismo internacional, de um  
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente  
ou domiciliada fora do País.  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância pelos  
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,  
quando a decisão decorrida:  
a) contrariar tratando ou lei federal,  
negar-lhe vigência ou dar-lhe interpretação  
divergente da que lhe haja atribuído outro  
Tribunal, o próprio Superior Tribunal de Justiça  
ou o Supremo Tribunal Federal;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestando em face da lei federal.  
§ 1o.- O julgamento do recurso extraordinário  
interposto juntamente com recurso especial,  
aguardará o julgamento do Superior Tribunal de  
Justiça, sempre que a decisão puder prejudicar a  
do Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o. - Funcionará junto ao Superior Tribunal  
de Justiça o Conselho da Justiça Federal,  
cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus. 
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19538 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao artigo 204 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 204. O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de, no mínimo, trinta e seis (36)  
ministros, nomeados pelo Presidente do Supremo  
Tribunal Federal, dentre os desembargadores dos  
Tribunais de Justiça dos Estados.  
§ 1o. Um terço dos Ministros do Superior  
Tribunal de Justiça será indicado em partes  
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iguais, pelo Ministério Público e a Ordem dos  
Advogados do Brasil ao plenário do Supremo Tribunal  
Federal que por maioria absoluta escolherá três em  
lista, sem prioridades, enviando-a a Câmara  
Federal, que por maioria simples, selecionará um  
de cada vez, remetendo-o ao Presidente do Supremo  
que o nomeará.  
§ 2o. As indicações, pelos respectivos  
colegiados, se farão por maioria absoluta dos  
representantes, indicados os que obtiverem a  
maioria dos presentes.  
§ 3o. O Superior Tribunal de Justiça  
funcionará em Plenário ou dividido em Secções e  
Turmas especializadas." 
Justificativa: 
A Emenda pretende, pura e simplesmente, ampliar o universo da escolha, garantindo-a pelo sufrágio 
das classes interessadas, em benefício da melhor composição do Superior Tribunal de Justiça, a 
quem o texto constitucional reserva um amplo elenco de atribuições, tanto quanto à competência 
originaria como no que tange aos recursos ordinários e especiais.  
Ajusta-se, coerentemente, ao princípio da justiça originária com o mínimo de interferência e o máximo 
de entrelaçamento harmônico entre os poderes.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:20215 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se no § 1o do Art. 204 as  
expressões "maiores de trinta e cinco anos" por  
...."com mais de 35 e menos de sessenta e cinco  
anos de idade".  
O artigo enunciado passa a ter a seguinte redação:  
Art. 204 - ............................... 
§ 1o. - Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República, dentre brasileiros, com mais de 35 e  
menos de sessenta e cinco anos de idade". 
Justificativa: 
Restrição igual à pretendida foi consignada no Art. 200, que trata da composição do Supremo 
Tribunal Federal. O que se pretende é evitar nomeações de Ministros, às vésperas da aposentadoria 
compulsória. Os fundamentos em que se baseia a restrição, quando aos Ministros do STF, são 
aplicáveis com a mesma amplitude aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20804 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao caput do art. 150 e às letras "a" e  
"b", do § 1o do mesmo dispositivo do Substitutivo  
do relator a seguinte redação:  
"Art. 150. O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de trinta e seis Ministros.  
§ 1o. ......................................  
"a" - um terço, dentre Juízes da Justiça  
Federal e um terço dentre Juízes da Justiça  
Estadual ou do Distrito Federal, indicados em  
lista tríplice pelo Superior Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
A Emenda tenta fortalecer a Magistratura transferindo a elaboração da lista tríplice para indicação dos 
Ministros.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o. do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:21559 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva:  
Suprima-se a palavra "Federais" entre Justiça  
e indicados na letra “a” do § 1o do art. 150 do  
substitutivo, que passa a ter a seguinte redação:  
"...a) um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
Desembargadores dos Tribunais de Justiça indicados  
em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;". 
Justificativa: 
O substitutivo pretendeu realmente estabelecer a presença paritária de Membros das Justiças 
Estaduais no Superior Tribunal de Justiça, acolhendo o projeto que foi votado na Comissão Temática.  
Entretanto, por erro material notório, saiu a redação de desembargadores dos Tribunais de Justiça 
Federais, o que é impossível, primeiro porque os juízes federais já serão recrutados no terço dos 
tribunais regionais, segundo porque só a Justiça Estadual tem Tribunal de Justiça.  
Assim, com a emenda a redação correta poderá ser acolhida.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que está em desacordo como o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:21748 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
TÍTULO V - CAPÍTULO IV - SEÇÃO III  
Substitua-se, na letra "a" do § 1o do art.  
150, a expressão "tribunais de Justiça Federais"  
pela expressão "tribunais de Justiça Estaduais". 
Justificativa: 
O dispositivo emendado contém manifesto equívoco na referência a Tribunais de Justiça Federais, 
que inexistem.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o. do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:21865 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 150  
O art. 150 do substitutivo, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça com  
sede na Capital Federal e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de, no mínimo,  
quarenta e oito Ministros. 
Justificativa: 
O STJ vai receber o acervo de recursos extraordinários que estão, atualmente no STF. Além deles, 
virão recursos de todos os Tribunais de Justiça e de Alçada dos Estados, bem assim dos Tribunais 
Regionais Federais.  
Teme-se, assim, que a Corte já nasça morta por asfixia uma vez que o mínimo de trinta e três é, a 
evidência, insuficiente.  
A proposta de quarenta e oito é plausível. Diminuindo-se desse número os administradores (48-3=45) 
/ tem-se a possibilidade de constituir nove turmas de cinco (9x5=45) que podem ser agrupadas em 
três Seções (3x3=9). Isso sem falar na especialização de turmas que também contribuirá para 
agilização nos julgamentos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:21900 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 150  
A letra a) do § 1o do art. 150 do  
substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
Art. 150 - ..................................  
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§ 1o. ......................................  
a) um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
desembargadores dos Tribunais de Justiça,  
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal. 
Justificativa: 
A emenda corrigiu, apenas, um equívoco onde dizia “desembargadores dos tribunais de justiça 
federais”.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:21961 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 150  
O art. 150 e seu parágrafo único do  
substitutivo passam a ter a seguinte redação:  
Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de trinta e três Ministros.  
Parágrafo único - Os Ministros do Superior  
Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente  
da República, dentre brasileiros, com mais de  
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos,  
de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
depois de aprovada a escolha pelo Senado da República. 
Justificativa: 
O Superior Tribunal de Justiça, tal como criado nesta Constituição, tem grandes funções e o seu 
caráter é nacional e não federal. Não se justifica a divisão por classes de magistrados ou de 
profissionais outros do ramo jurídico.  
Com a competência de manter íntegra a lei federal deve ter uma composição idêntica à da Suprema 
Corte no que tange ao seu provimento.  
Ademais, as letras “a” e “b” do § 1º, que deve ser parágrafo único, do substitutivo, não estão em 
conformidade, contrastam até com o princípio geral estabelecido no art. 136 desta Constituição, 
devendo ser suprimidas.  
Daí a modificação proposta e a supressão consequente e necessária.  
Parecer:   
   A Emenda, ofertada ao art. 150, sugere que a composição do Superior Tribunal de Justiça se faça 
nos mesmos moldes em que se processa a nomeação dos Ministros da Suprema Corte: sem 
balizamento para a indicação do Presidente da República.  
Embora perspicaz, a proposição não se harmoniza com o entendimento predominante na Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22095 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   O art. 150, § 1o., passa a vigorar com a  
seguinte redação em sua alínea a):  
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a) um terço dentre Juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço Desembargadores dos  
Tribunais de Justiça Estaduais, indicados em lista  
tríplice elaborada pelo próprio Tribunal. 
Justificativa: 
O dispositivo emendado contém manifesto equívoco, na referência a Tribunais de Justiça Federais, 
que inexistem.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:22309 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo modificando a alínea "a" do § 1o.  
do art. 150 do Substitutivo do Relator.  
A alínea "a" do § 1o do art. 150 do  
Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"a) um terço dentre Juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
Desembargadores dos Tribunais de Justiça  
Estaduais, indicados em lista tríplice elaborado  
pelo próprio Tribunal." 
Justificativa: 
O dispositivo emendado contém manifesto na referência a Tribunais de Justiça Federais, que 
inexistem.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o. do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:23225 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- Incluir no artigo 150 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição o § 2o com a seguinte redação:  
§ 2o. Os Ministros são eleitos para um  
mandato de 9 (nove) anos, renovando-se a  
composição por terços de três em três anos, vedada  
a recondução. 
Justificativa: 
A vitaliciedade nos Tribunais Superiores impede que estes renovem-se permanentemente, e estejam 
próximos à evolução e necessidades da sociedade. Como órgãos da soberania, os Tribunais devem 
na sua composição refletir a diversidade ideológica, e ao mesmo tempo, pela renovação periódica, 
estarem submetidos ao controle social.  
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Parecer:   
   A Emenda, atribuindo mandato aos membros do Superior Tribunal de Justiça, não encontra eco na 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23251 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   O Art. 150, § 1o., passa a vigorar com a  
seguinte redação em sua alínea "a":  
a) - Um terço dentre Juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
Desembargadores dos Tribunais de Justiça  
Estaduais, indicados em lista tríplice elaborada  
pelo próprio Tribunal. 
Justificativa: 
O dispositivo emendado contém manifesto equívoco, há referência a Tribunais de Justiça Federais, 
que inexistem.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:23381 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a palavra "Federais", referida  
após a expressão "Tribunais de Justiça", constante  
da alínea “a” do § 1o. do art. 150 do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O que visa o texto é que um terço dos membros do Tribunal Superior de Justiça são escolhidos 
dentre Desembargadores dos Tribunais de Justiça. Os Tribunais de Justiça são estaduais e não 
federais.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:23414 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   O art. 150, § 1o., alínea "a" passa a vigorar  
com a seguinte redação:  
a) um terço dentre Juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
Desembargadores dos Tribunais de Justiça  
Estaduais, indicados em lista tríplice elaborada  
pelo próprio Tribunal. 
Justificativa: 
O dispositivo emendado contém manifesto equívoco, na referência a Tribunais de Justiça Federais, 
que inexistem.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:23555 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. letra "b", do Art. 150, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
"Art. 150 - .......................................  
§ 1o. - ............................................  
a) ...................................................  
b) um terço, em partes iguais, entre os  
Advogados e Membros do Ministério Público Federal,  
Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios,  
estes alternadamente, indicados na forma do Artigo 136." 
Justificativa: 
Visa a presente Emenda propiciar que os Membros do Ministério Público dos Territórios, porque 
também são brasileiros, e a lei, e muito mais a Constituição, não deve discriminá-los possam ter 
acesso à judicatura federal através dos seus Tribunais Superiores, como de resto está assegurado 
aos Membros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal.  
Parecer:   
   A Emenda em comento busca aprimorar o texto da alínea "b" do parágrafo 1o do art. 150 do 
substitutivo.  
Embora impressione na sua justificativa, a Emenda não consagra o entendimento predominante na 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23727 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA (parcial)  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 150, § 1o., a  
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EMENDA: Suprimir a expressão "Federais" após  
a locução "desembargadores dos Tribunais de Justiça". 
Justificativa: 
Tratando o dispositivo da composição mista do Superior Tribunal de Justiça, há referências expressa 
aos juízes oriundos dos Tribunais Federais, por isso que a referência a “desembargadores dos 
tribunais de Justiça Federais” decorre de evidentes equívoco material. Não há Desembargadores 
Federais atualmente, nem na sistemática adotada pelo Substitutivo ora emendado. Os 
Desembargadores são juízes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.  
A presente emenda visa, pois, corrigir tal equívoco.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:25723 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Projeto de Constituição substitutivo do Relator (26-8-87).  
Art. 150 - § 1o. - letra "a"  
Propõe-se nova redação para a alínea "a" do § 1o do art. 150:  
"a) um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais  
ou do Distrito Federal indicados em lista tríplice  
elaborada pelo próprio Tribunal." 
Justificativa: 
Acredita-se que por engano constou do texto ao invés de Tribunal de Justiça Estadual e do Distrito 
Federal a menção a Tribunais de Justiça Federais.  
Justifica-se a substituição tendo em vista a ideia subjacente ao texto de o Tribunal Superior ser 
integrado por representantes também da magistratura estadual, como se deduz da alínea “b” do 
mesmo artigo, que outorga ao Ministério Público Estadual a possibilidade de indicar candidato para o 
referimento Tribunal.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:25846 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substituir, na alínea “a” do artigo 150, a  
expressão Tribunais de Justiça federais por  
Tribunais de Justiça dos Estados. 
Justificativa: 
O dispositivo emendando visa estabelecer a composição do Superior Tribunal de Justiça com 
desembargadores das Justiças Estaduais. A emenda busca corrigir o erro de redação, já que o órgão 
das justiças Estaduais são os “Tribunais de Justiça dos Estados”.  
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Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:25852 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEZIO SATHLER (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
A alínea a do § 1o do art. 150 do  
substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
Art. 150 ....................................  
§ 1o.........................................  
a) um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre magistrados  
estaduais, indicados uninominalmente por todos os  
respectivos Tribunais. 
Justificativa: 
Há um evidente equívoco do substitutivo quanto fala em desembargadores dos Tribunais de Justiça 
Federais. Não há tal figura, e sim a de Ministros. O que se deseja é incluir entre os membros do 
Superior Tribunal de Justiça oriundos da Justiça Federal.  
Corrigimos, com esta emenda o notório engano.  
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto-me pela rejeição da Emenda, por entendê-
la conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:25982 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adite-se, ao artigo 150 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo:  
"Art. 150 - ................................  
O aumento do número de Ministros será feito  
por Lei Complementar, observada, rigorosamente, a  
sua necessidade". 
Justificativa: 
A presente emenda, na essência, visa evitar uma emenda à futura Constituição Brasileira.  
Parecer:   
   Estabelece a Emenda que o aumento do número de Ministros será feito por lei complementar, 
observada, rigorosamente, a sua necessidade.  
Como o quantitativo, no projeto, foi estabelecido, no mínimo, em 33 membros, parece-nos 
despicienda(sic) a proposição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26199 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa da alínea b do § 1o do art.  
150, da Seção III, Do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo IV, Do Poder Judiciário, do Governo  
Modifique-se, nos art. 150, a redação da  
alínea b, do § 1o., adotando-se a seguinte:  
Art. 150 ....................................  
§ 1o.- ......................................  
b - um terço, em partes iguais, entre  
advogados, membros do Ministério Público Federal e  
membros do Ministério Público Estadual ou do  
Distrito Federal, estes alternadamente, e todos  
indicados na forma do art. 136. 
Justificativa: 
A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente da composição do Tribunal Federal de 
Recursos, equivalente, no Projeto, ao Superior Tribunal de Justiça, visa a uma distribuição equitativa 
das vagas, permitindo uma representatividade mais equilibrada entre os segmentos que deverão 
integrar a Corte de Justiça.  
Destina-se, assim, a preservar a atual proporcionalidade na distribuição de vagas, que sistemática e 
historicamente tem demonstrado ser a mais adequada.  
O demonstrativo abaixo faz o cotejo entre o Projeto e a emenda sugerida: 

 Projeto Emenda 

Juízes dos Tribunais Regionais Federais  11 11 

Desembargadores dos Tribunais de Just. Federais 11 11 

Advogados 03 03 

Ministério Público Federal 02 04 

Ministério Público Estadual 03  

Ministério Público do Distrito Federal 03 04 

Ao Ministério Público Federal, atualmente, são reservadas 04 (quatro) vagas no Tribunal Federal de 
Recursos. O Projeto fixou estas vagas em apenas duas, reservando as outras três para os 
advogados, três para o Ministério Público dos Estados e três para o Distrito Federal. Ora, isso 
significa uma quebra do sistema, sem levar em conta que ao Ministério Federal cabe atuar perante o 
referido Tribunal.  
Os membros do Ministério Público Estadual já têm suas vagas reservadas nos tribunais perante os 
quais atuam, daí por que não será justo que ainda venham a concorrer em superiores condições com 
o Ministério Público Federal.  
O objetivo da emenda é restabelecer a proporcionalidade sistemática, bem como compatibilizá-la com 
o próprio Projeto, em face do que dispõe o § 1°, do art. 11, do Título X, Das Disposições Transitórias.  
Parecer:   
   A Emenda em comento busca aprimorar o texto da alínea "b" do parágrafo 1o. do art. 150 do 
substitutivo.  
Embora impressione na sua justificativa, a Emenda não consagra o entendimento predominante na 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26287 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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Dispositivo emendado - Artigo 150  
Redija-se o artigo 150:  
"Art. 150 - O Tribunal Superior Federal, com  
sede na Capital da República e jurisdição em todo  
o território nacional, compõe-se de quinze  
Ministros vitalícios, com mais de 35 anos de  
idade, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo nove dentre juízes dos Tribunais Regionais  
Federais; três dentre membros do Ministério  
Público Federal; e três dentre advogados, de  
notório saber jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo único. A nomeação só se fará depois  
de aprovada a escolha pelo Senado, salvo quanto à  
dos magistrados, que serão indicados ao Presidente  
da República em lista tríplice pelo próprio  
Tribunal Superior Federal, sendo obrigatória a  
nomeação do que figurar em lista pela quarta vez consecutiva. 
Justificativa: 
Foi esta a constituição prevista para o Tribunal Superior Federal nas Sugestões apresentadas pelo 
Supremo Tribunal Federal á Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. Há de merecer, para 
tanto, pela autoridade de que se reveste, exame de Constituinte.  
Parecer:   
   Visa a Emenda a reduzir o número de Ministros que integrarão o "Tribunal Superior Federal", 
alterando a forma de provimento desses cargos, dentre outros objetivos.  
A matéria está pacificada no seio da Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26717 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa da alínea "b" do § 1o. do  
art. 150, da seção III, do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo IV, do Poder Judiciário, do  
Título V, da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Modifique-se, no art. 150, a redação da  
alínea "b", do § 1o., adotando-se a seguinte:  
Art. 150 - ................................... 
§ 1o. - ......................................... 
b - um terço, em partes iguais, entre  
advogados, membros do Ministério Público Federal e  
Membros do Ministério Público Estadual ou do  
Distrito Federal, estes alternadamente, e todos  
indicados na forma do art. 136. 
Justificativa: 
A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente da composição do Tribunal Federal de 
Recursos, equivalente, no Projeto, ao Superior Tribunal de Justiça, visa a uma distribuição equitativa 
das vagas, permitindo uma representatividade mais equilibrada entre os segmentos que deverão 
integrar a Corte de Justiça.  
Destina-se, assim, a preservar a atual proporcionalidade na distribuição de vagas, que sistemática e 
historicamente tem demonstrado ser a mais adequada.  
O demonstrativo abaixo faz o cotejo entre o Projeto e a emenda sugerida: 

 Projeto Emenda 

Juízes dos Tribunais Regionais Federais  11 11 
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Desembargadores dos Tribunais de Just. Federais 11 11 

Advogados 03 03 

Ministério Público Federal 02 04 

Ministério Público Estadual 03  

Ministério Público do Distrito Federal 03 04 

Ao Ministério Público Federal, atualmente, são reservadas 04 (quatro) vagas no Tribunal Federal de 
Recursos. O Projeto fixou estas vagas em apenas duas, reservando as outras três para os 
advogados, três para o Ministério Público dos Estados e três para o Distrito Federal. Ora, isso 
significa uma quebra do sistema, sem levar em conta que ao Ministério Federal cabe atuar perante o 
referido Tribunal.  
Os membros do Ministério Público Estadual já têm suas vagas reservadas nos tribunais perante os 
quais atuam, daí por que não será justo que ainda venham a concorrer em superiores condições com 
o Ministério Público Federal.  
O objetivo da emenda é restabelecer a proporcionalidade sistemática, bem como compatibilizá-la com 
o próprio Projeto, em face do que dispõe o § 1°, do art. 11, do Título X, Das Disposições Transitórias.  
Parecer:   
   A Emenda em comento busca aprimorar o texto da alínea "b" do parágrafo 1o. do art. 150 do 
substitutivo.  
Embora impressione na sua justificativa, a Emenda não consagra o entendimento predominante na 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26742 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do § 1o., do art. 150 pela seguinte:  
Art. 150 - ..................................  
§ 1o. - Os Ministros do Superior Tribunal de  
Justiça serão nomeados pelo Presidente da  
República dentre brasileiros natos, com mais de  
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos,  
de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
depois de aprovada a escolha pelo Senado da  
República, sendo: 
Justificativa: 
O exercício desta elevada função exige que a pessoa seja brasileira nata, segundo a tradição 
constitucional em nosso país. Não se pode compreender ou sequer admitir que um estrangeiro 
naturalizado possa ser nomeado Ministro da Corte Superior de Justiça.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda que o exercício da função de Ministro do Superior Tribunal de Justiça seja 
privativo de brasileiro nato (art. 150, parágrafo 1o.).  
Conquanto válida, a observação não se coaduna com o entendimento na Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27047 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   A alínea "a" do § 1o. do art. 150 do  
substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
Art. 150. ..................................  
§ 1o. ......................................  
a) Um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre magistrados  
estaduais, indicados uninominalmente por todos os  
respectivos Tribunais. 
Justificativa: 
Há um evidente equívoco do substitutivo quando fala em desembargadores dos Tribunais de Justiça 
Federais. – Não há tal figura, e sim a de Ministros. – O que se deseja é incluir entre os membros do 
Superior Tribunal de Justiça Ministros oriundos da Justiça Federal.  
Corrigimos, com esta emenda, o notório engano.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:27500 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDA: Art. 150, § 1o., a  
No art. 150, § 1o., a  
Substitua-se  
"desembargadores dos Tribunais de Justiça  
Federais por "dos Estados e do Distrito Federal e Territórios" 
Justificativa: 
Equívoco evidente: não há desembargadores de Tribunais de Justiça Federais, mas dos Estados e 
do Distrito Federal e Territórios.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:27610 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DO RELADOR  
Dê-se ao item "a", do § 1o art. 150, a redação seguinte:  
"a) um terço dentre juízes dos tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
desembargadores dos tribunais de Justiça Estadual  
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal." 
Justificativa: 
A emenda tem objetivo de retificar erro material na enunciação do item, pois os desembargadores 
são dos Tribunais de Justiça dos Estados, não “Federais”, como consta.  
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Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:27992 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá nova redação à letra "a" § 1o do art. 150.  
"Art. 150 - .............................. 
a) - um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
Desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais  
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal". 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva corrigir o engano no Substitutivo quando se refere aos Desembargadores 
dos Tribunais de Justiça que deve ser “Estaduais” e não “Federais”. 
Parecer:   
   Opinamos pela aprovação da Emenda, em parte, face à procedência da argumentação.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28031 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 150  
Suprima-se no Art. 150 a expressão, "no  
mínimo", passando o Artigo a ter a seguinte redação:  
Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de trinta e três Ministros. 
Justificativa: 
A composição do Tribunal deve ser fixa e definida.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a fixação do número de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, suprimindo-se 
a expressão "no mínimo", inserida no "caput" do artigo 150.  
A observação é pertinente, entretanto, não conta com o beneplácito da maioria da Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28655 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado: Art. 150, § 1o., alínea "a"  
Dê-se à alínea "a", do § 1o, do art. 150, a  
seguinte redação:  
"Art. 150 - .................................... 
§ 1o. - .......................................... 
a) um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais  
e do Distrito Federal, indicados em lista tríplice  
elaborada pelo próprio Tribunal." 
Justificativa: 
A emenda visa, ao passo em que corrige erro redacional – Tribunais de Justiça estaduais e não 
Federais –, manter inalterado o princípio que comandou a colocação anterior do Projeto do Relator: 
compõem o terço integrantes da Justiça dos Estados e do Distrito Federal.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:31049 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 150  
Dê-se à alínea A do § 1o do art. 150 do  
Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão  
de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 150, § 1o., A:  
"Um terço dentre magistrados da Justiça  
Federal e um terço dentre magistrados da Justiça  
Estadual ou do Distrito Federal e Territórios,  
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal". 
Justificativa: 
O Poder Judiciário não está estigmatizado em camadas hierárquicas como ocorre nas forças 
militares.  
O poder jurisdicional que caracteriza a ação judicial dos magistrados não faz distinção entre os vários 
cargos da carreira, de sorte que constitucionalmente todos os magistrados tem a mesma atribuição 
legal, apenas uns julgam em 1° grau e outros em graus superiores de jurisdicionalmente todos os 
magistrados tem a mesma atribuição legal, apenas uns julgam em 1° grau e outros em graus 
superiores de jurisdição, o que não significa em hipótese alguma terem uns mais poderes do que 
outros. O Poder Judiciário tem apenas uma voz, a de seus membros.  
O texto de autoria do Relator inova por completo todas as deliberações anteriores nas comissões e 
subcomissões porque passou o projeto, impedindo de forma discriminatória que os magistrados de 1° 
grau que demonstrem condições de compor o Tribunal Superior de Justiça fiquem impedidos para tal 
em face da inexplicável hierarquização do Poder Judiciário proposta no Substitutivo.  
Ressalte-se ainda que o ilustre e saudoso mestre Pontes de Miranda que foi promovido ao Tribunal 
de Justiça do antigo Distrito Federal apesar de ser um Juiz Substituto, não poderia sê-lo sob a égide 
da redação proposta pelo Sr. Relator, o que seria um verdadeiro contrassenso.  
Com a redação proposta fica o Superior Tribunal de Justiça com a faculdade de buscar em todo o 
Poder Judiciário Nacional nos melhores nomes de magistrados para compor os seus quadros pois 
nem sempre os melhores e mais preparados julgadores estão obrigatoriamente nos Tribunais de 2° 
grau de jurisdição.  
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Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:31447 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 150, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte Redação:  
Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõem-se de trinta e três Ministros. 
Justificativa: 
Propomos a alteração do Art. 150, fixando o número de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, 
suprimindo a expressão “no mínimo”.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a fixação do número de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, suprimindo-se 
a expressão "no mínimo", inserida no "caput" do artigo 150.  
A observação é pertinente, entretanto, não conta com o beneplácito da maioria da Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32218 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Na alínea "a" do § 1o do art. 150,  
substituir o termo "Federais" pelo termo  
"Estaduais", dando-lhe a seguinte redação:  
a) um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
desembargadores dos Tribunais de Justiça Estaduais  
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal." 
Justificativa: 
Trata-se de corrigir evidente erro material na redação do Projeto.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:32230 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dá à cabeça do art. 150 a seguinte redação:  
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"O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de,  
no mínimo, cinquenta e quatro Ministros". 
Justificativa: 
O Superior Tribunal de Justiça receberá a maioria dos processos que atualmente são encaminhados 
ao Supremo Tribunal Federal. Só uma Corte mais numerosa (a Cassação francesa tem 50 juízes, o 
Tribunal Federal da RFA tem 99) pode tornar desnecessários os artifícios regimentais que foram 
criados pelo Supremo Tribunal Federal (os chamados óbices) e que têm significado, na prática, a 
denegação da prestação jurisdicional. Cinquenta a quatro Ministros não é um número exagerado; o 
Estado de São Paulo, além de seus dois Tribunais de Alçada, possui Tribunal de Justiça com mais de 
cem desembargadores. A divisão em seções especializadas e o expediente previsto no art. 135, 
inciso IX do projeto, previnem dificuldades decorrentes do número de juízes. Por outro lado, a manter-
se o art. 11, I, das disposições transitórias, os vinte e sete atuais Ministros do Tribunal de Recursos 
passarão a integrar o Superior Tribunal de Justiça, sendo conveniente equilibrar a composição dessa 
Corte com número razoável e magistrados oriundos da magistratura estadual, da advocacia e do 
Ministério Público.  
Parecer:   
   Busca a Emenda elevar o número de Ministros que comporão o Superior Tribunal de Justiça (art. 
150). A matéria, entretanto, já obteve consenso no seio da Comissão, fixando-se aquele quantitativo 
em trinta e três.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32727 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 150 do Projeto  
de 26.08.87.  
O artigo 150 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de, no mínimo, trinta e seis ministros.  
§ 1o. - Os Ministros do STJ serão nomeados  
pelo Presidente da República, dentre brasileiros,  
maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e  
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha  
pelo Senado da República, sendo:  
a) um terço, dentre juízes da Justiça Federal;  
b) um terço, dentre juízes da Justiça  
Estadual ou do Distrito Federal;  
c) um terço, em partes iguais, entre  
advogados membros do Ministério Público ou  
Estadual e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
O texto proposto constou do projeto inicial oferecido pela Comissão de Sistematização, em seu artigo 
204 e, além de aprovado pelas Comissões Temáticas, nos parece muito mais consentâneo. A classe 
de magistrados de todo o país se posicionou favorável ao presente dispositivo, razão pela qual 
propomos seu restabelecimento.  
Parecer:   
   Busca a Emenda elevar o número de Ministros que comporão o Superior Tribunal de Justiça (art. 
150). A matéria, entretanto, já obteve consenso no seio da Comissão, fixando-se aquele quantitativo 
em trinta e três.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32833 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
A alínea "a" do § 1o do art. 150 do  
substitutivo passa a seguinte redação:  
Art. 150 - ........................................ 
§ 1o. - ............................................ 
a) um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre magistrados  
estaduais, com base em listas tríplices,  
organizadas, para cada vaga, pelo Supremo Tribunal  
Federal. 
Justificativa: 
Há um evidente equívoco do substitutivo quando fala em desembargadores dos Tribunais de Justiça 
Federais. Não há tal figura, e sim a de Ministros. O que se deseja é incluir entre os membros do 
Superior Tribunal de Justiça Ministros oriundos da Justiça Estadual.  
Corrigimos, com esta emenda o notório engano.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:33102 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao  
"Art. 150..............................  
§ 2o. - O Superior Tribunal de Justiça será  
dividido em Seções Especializadas, exercendo, cada  
uma, no âmbito de sua competência, as funções  
jurisdicionais reservadas, na Constituição, ao  
órgão especial dos tribunais". 
Justificativa: 
É indispensável, para que funcione o Superior Tribunal de Justiça, que as suas seções 
especializadas funcionem em matéria jurisdicional, como tribunais autônomos, unificando-se, apenas, 
as suas atividades administrativas.  
A emenda decorre de sugestão do prof. José Paulo Sepúlveda Pertence, que integrou a Comissão 
Afonso Arinos, e, além de jurista de notório saber e conceito, é dotado de sensibilidade política.  
Parecer:   
   Prevê a Emenda a divisão do Superior Tribunal de Justiça em seções especializadas. Para tanto, 
propõe o acréscimo de um parágrafo ao artigo 150 (parágrafo 2o.).  
A sugestão soa-nos valiosa, embora, com a devida vênia, possa ser repensado o texto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33525 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se à alínea A do § 1o do art. 150 do  
Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão  
de Sistematização da seguinte redação:  
Art. 150, § 1o., A:  
"Um terço dentre magistrados da Justiça  
Federal e um terço dentre magistrados da Justiça  
Estadual ou do Distrito Federal e Territórios,  
indicados em lista tríplice elaborada pela próprio Tribunal". 
Justificativa: 
O Poder Judiciário não está estigmatizado em camadas hierárquicas como ocorre nas forças 
militares.  
O poder jurisdicional que caracteriza a ação judicial dos magistrados não faz distinção entre os vários 
cargos da carreira, de sorte que constitucionalmente todos os magistrados tem a mesma atribuição 
legal, apenas uns julgam em 1° grau e outros em graus superiores de jurisdicionalmente todos os 
magistrados tem a mesma atribuição legal, apenas uns julgam em 1° grau e outros em graus 
superiores de jurisdição, o que não significa em hipótese alguma terem uns mais poderes do que 
outros. O Poder Judiciário tem apenas uma voz, a de seus membros.  
O texto de autoria do Relator inova por completo todas as deliberações anteriores nas comissões e 
subcomissões porque passou o projeto, impedindo de forma discriminatória que os magistrados de 1° 
grau que demonstrem condições de compor o Tribunal Superior de Justiça fiquem impedidos para tal 
em face da inexplicável hierarquização do Poder Judiciário proposta no Substitutivo.  
Ressalte-se ainda que o ilustre e saudoso mestre Pontes de Miranda que foi promovido ao Tribunal 
de Justiça do antigo Distrito Federal apesar de ser um Juiz Substituto, não poderia sê-lo sob a égide 
da redação proposta pelo Sr. Relator, o que seria um verdadeiro contrassenso.  
Com a redação proposta fica o Superior Tribunal de Justiça com a faculdade de buscar em todo o 
Poder Judiciário Nacional nos melhores nomes de magistrados para compor os seus quadros pois 
nem sempre os melhores e mais preparados julgadores estão obrigatoriamente nos Tribunais de 2° 
grau de jurisdição.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:34582 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 150  
- Dê-se ao artigo 150 a seguinte redação:  
"Art. 150 - O Superior Tribunal de Justiça,  
com sede na capital da República e com jurisdição  
em todo o território nacional, compõe-se de no  
mínimo 33 cidadãos maiores de trinta e cinco anos,  
de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
nomeados pelo Presidente da República, depois de  
aprovada a escolha pelo Congresso Nacional em  
audiência pública.  
§ 1o. - Os membros do Superior Tribunal de  
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Justiça que terão o título de Ministro, serão  
previamente indicados:  
a) 1/3 pelo Presidente da República;  
b) 1/3 pela Câmara dos Deputados;  
c) 1/3 pelo Supremo Tribunal Constitucional  
dentre magistrados.  
§ 2o. - A Lei complementar poderá estabelecer  
número maior de integrantes do Superior Tribunal  
de Justiça. 
Justificativa: 
O Superior Tribunal e Justiça é o Tribunal de terceira instância destinado a unificar a interpretação do 
Direito no país, de cunho federal.  
Já que prevê a criação do Supremo Tribunal Constitucional ou como se prevê no projeto a 
transformação do Supremo Tribunal Federal em Tribunal Constitucional.  
É o Tribunal da mais alta instância para o Direito comum, de extrema relevância da administração 
jurídica do país sendo criado pela nova Constituição. Assim sendo, o seu provimento deverá 
obedecer aos mesmos princípios de provimento do Tribunal Constitucional, que se pretende criar, isto 
é, mediante indicação provinda do Executivo e do Legislativo através de processos de audiências 
públicas.  
Deve, igualmente, ser um Tribunal contemporâneo da nova ordem Constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda em exame, dirigida ao artigo 150, tem seu embasamento na criação do Tribunal 
Constitucional.  
Não efetivada esta, rejeita-se aquela. 
   
   EMENDA:34728 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Renumere-se o § 1o do art. 150 para parágrafo único. 
Justificativa: 
O art. 150 só tem um parágrafo.  
Parecer:   
   Acolhida a Emenda, para o fim de se remunerar o parágrafo 1o do art. 150 para "parágrafo único", 
desfazendo o equívoco. 
   
   EMENDA:34729 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se à letra "a" do parágrafo único do art.  
150, a seguinte redação:  
"a) - um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
desembargadores dos Tribunais de Justiça,  
indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio  
Tribunal;" 
Justificativa: 
Os Tribunais de Justiça não são Federais. 
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Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
   
   EMENDA:34976 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte:  
A) Crie-se um novo Título - Das Disposições  
Complementares, após o Título IX, renumerando-se o Título X.  
B) Transfiram-se para o novo Título os  
artigos 6o., § 34, 30, §§ 1o. e 2o., 31, itens  
XXI, XXII ("in fine"), §§ 1o. e 2o., 41, item  
VIII, 50, 51, 64, itens I a IV, 65 a 71, 104  
(exceto o caput), 106, 116, itens I a V, 135,  
itens I a IX, 138 a 142, 144, §§ 1o. e 2o., 145,  
146, 149, itens I a X, 150 a 170, 174 a 177, 178,  
§§ 2o. e 3o., 179, 180, 207 a 216, 231, § 2o.,  
232, 234, caput e §§ 1o. e 3o., 237, 239 a 243,  
245 a 256, 259, 260, 261, §§ 1o. e 2o., 262 a 272,  
277 a 280, 282, 283, 284, §§ 1o. a 5o., 285 a 287,  
291, caput, itens I a III e § 3o., 294, 297, §  
2o., 298, parágrafo único, 300, §§ 1o. e 2o.  
C) Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o.  
do artigo 92:  
Art. 92 - ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em  
cada Casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de  
noventa dias, considerando-se aprovada quando  
obtiver, sucessivamente, os votos favoráveis:  
a) de dois terços dos membros de cada uma das  
Casas, no caso de proposta de emenda aos Títulos I a IX;  
b) da maioria dos membros de cada uma das  
Casas, no caso de proposta de emenda ao Título X.  
D) Transfiram-se para o Título II, Capítulo  
II - Dos Direitos Sociais, acima do artigo 7o., os  
artigos 261, "caput", 272, 273, 274, parágrafo  
único, 284, 295, "caput", 297, caput e § 1o. 298,  
caput e 299 a 301, com a seguinte redação:  
Art. (261) - A saúde é direito de todos e  
dever do Estado, assegurado pelo acesso  
igualitário a um sistema nacional único de saúde.  
Art. (273) - A educação, direito de cada um e  
dever do Estado, será promovida e incentivada com  
a colaboração da família e da comunidade, visando  
ao pleno desenvolvimento da pessoa.  
Parágrafo único - (Art. 274, parágrafo único)  
O Estado garantirá acesso universal ao ensino de  
primeiro grau obrigatório e gratuito.  
Art. (284) - é assegurado a todos pleno  
exercício dos direitos culturais e participação  
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igualitária no processo cultural.  
Art. (295) - Todos têm direito ao equilíbrio  
ecológico do meio ambiente, impondo-se ao Estado e  
à sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo  
para as presentes e futuras gerações.  
Art. (297) - A família, constituída pelo  
casamento ou por união estável, tem direito à  
proteção do Estado, que se estenderá à entidade  
familiar formada por qualquer um dos pais ou  
responsável legal e seus dependentes,  
consanguíneos ou não.  
§ 1o. - O casamento será civil e gratuito o  
seu processo de habilitação e celebração. O  
casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.  
Art. (298) - É garantido a homens e mulheres  
o direito de determinar livremente o número de  
seus filhos, vedado todo tipo de prática  
coercitiva por parte do Estado e de entidades privadas.  
Art. (299) - É dever do Estado e da sociedade  
proteger o menor, assegurando-lhe os direitos à  
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao  
lazer, à profissionalização e à convivência  
familiar e comunitária bem como à assistência  
social e à assistência especial, caso esteja em  
situação irregular.  
Art. (300) - Os filhos independentemente da  
condição de nascimento, têm iguais direitos e qualificações.  
Art. (301) - As pessoas idosas têm direito ao  
amparo do Estado e da sociedade, mediante  
políticas e programas que assegurem participação  
na comunidade, defendam sua saúde e bem-estar.  
Parágrafo único - os programas de amparo aos  
idosos serão executados preferencialmente em seus  
próprios lares.  
E) Dê-se a seguinte redação aos artigos 6o.,  
§ 9o., 31, item XXIII, 64, 104, 116, 135, 149 e 197:  
§ 9o. - É livre a manifestação do pensamento,  
a expressão da atividade artística e a prestação  
de informação por qualquer meio de comunicação,  
sem prévia censura ou licença, respondendo cada  
um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É  
assegurado o direito de resposta, proporcional à  
ofensa, além da indenização pelo dano material,  
moral ou à imagem. Os espetáculos públicos,  
inclusive os programas de rádio e televisão, ficam  
sujeitos a leis de proteção da sociedade, que não  
terão caráter de censura, mas de orientação,  
recomendação e classificação.  
XXII - explorar os serviços e instalações  
nucleares de qualquer natureza, atendidos os  
seguintes requisitos:  
Art. 64 - É vedada a acumulação remunerada de  
cargos e funções públicas, com as exceções  
admitidas por lei.  
§ 1o. - Em qualquer caso a acumulação somente  
será permitida quando houver compatibilidade de  
horário e correlação de matéria.  
§ 2o. - A proibição de acumular estende-se a  
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cargos, ou funções em autarquias, empresas  
públicas, sociedades de economia mista e fundações  
públicas.  
Art. 104 - O Tribunal de Contas da União,  
órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercício  
do controle externo, terá sua composição e  
atribuições reguladas por lei complementar.  
Art. 116 - São crimes de responsabilidade os  
atos do Presidente da República que atentarem  
contra esta Constituição.  
Parágrafo único - Os crimes de  
responsabilidade serão tipificados em lei, que  
estabelecerá as normas de processo e julgamento.  
Art. 135 - A União e os Estados terão  
estatutos da magistratura, mediante leis  
complementares federais e estaduais.  
Art. 149 - Lei complementar definirá as  
partes legítimas para propor ação de  
inconstitucionalidade.  
Art. 197 - Lei complementar federal disporá sobre:  
I - distribuição das competências e  
repartição das receitas tributárias entre a União,  
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  
II - regulação dos limites constitucionais ao  
poder de tributar; e  
III - normas gerais de legislação e  
administração tributárias, especialmente quanto a:  
a) definição de tributos e de suas espécies,  
bem como, em relação aos impostos discriminados  
nesta Constituição, dos respectivos fatos  
geradores, bases de cálculo e contribuintes; e  
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição  
e decadência.  
F) Inclua-se um novo artigo, abaixo do 144,  
com a seguinte redação:  
Art. ... - A composição e competências do  
Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais  
Regionais Federais, dos Tribunais e Juízos do  
Trabalho, dos Tribunais e Juízes Eleitorais e dos  
Tribunais e Juízes Militares serão regulados por  
lei complementar.  
G) Suprima-se o artigo 199. 
Justificativa: 
O propósito desta Emenda é possibilitar a futura alteração, pela maioria absoluta do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, de dispositivos constitucionais que, pela variabilidade das 
circunstâncias a que se aplicam, não deveriam ficar submetidos à rigidez do quórum especial de dois 
terços. Assim a Assembleia Nacional Constituinte não deixa de celebrar sobre questões de 
indiscutível importância, mas também não inibe futuras adaptações desses dispositivos às condições 
mutáveis da vida econômica, social e politica.  
Parecer:   
   A presente Emenda pretende alterar diversos dispositivos do Substitutivo, além de sugerir a criação 
de novo Título denominado "Disposições Complementares" e a transferência de outros.  
Com relação a este último ponto, parece-nos de todo conveniente que a distribuição dos dispositivos 
deva ficar para a fase de redação final do texto.  
Quanto às alterações propostas, é de se reconhecer que algumas devem ser aproveitadas no 
Substitutivo que vamos oferecer, uma vez que aperfeiçoam o referido documento.  
Somos, destarte, pela aprovação parcial da Emenda. 
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   EMENDA:35043 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA DE REDAÇÃO  
Dê-se à alínea "a" do § 1o do art. 150 a  
seguinte redação:  
"a) um terço dentre juízes dos Tribunais  
Regionais Federais e um terço dentre  
desembargadores dos Tribunais de Justiça  
estaduais, indicados em lista tríplice elaborada  
pelo próprio Tribunal;" 
Justificativa: 
A correção se impõe, pois inexistem Tribunais de Justiça federais e muito menos desembargadores 
no âmbito dessa justiça.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda escoimar a redação da alínea "a" do parágrafo 1o do art. 150.  
Acolho a proposição para o fim de suprimir do texto o vocábulo "Federais", inserido equivocadamente 
após a expressão "Tribunais de Justiça". 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

     EMENDA:01259 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substitua-se o caput do art. 128 do Projeto  
da Comissão de Sistematização:  
Art. 128 - O Superior Tribunal de Justiça  
compõe-se de no mínimo trinta e seis Ministros." 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição, no que concerne ao Recurso Extraordinário, praticamente restaurou o 
modelo adotado pela Constituição Federal de 1946, atribuindo a competência para o seu julgamento 
ao Superior Tribunal de Justiça, salvo quando o seu fundamento for matéria constitucional, hipótese 
em que a competência é do Supremo Tribunal Federal.  
Pelo que se sabe, a grande maioria desses recursos funda-se em violação de lei federal e em dissídio 
jurisprudencial, a que leva a se prever um enorme volume de serviços, só no que concerne a esse 
item, para o Superior Tribunal de Justiça.  
Por isso mesmo, é recomendável que a Constituição estabeleça, para a sua composição, um número 
mínimo de Ministros capaz de atender, em tempo útil, aos serviços que são afetos ao órgão.  
Aliás, na Comissão Temática o número de Ministros sugerido era de trinta e seis, o mesmo que ora é 
proposto.  
Além de melhor satisfazer às necessidades funcionais do órgão, a elevação do número de Ministros 
oferecerá oportunidade a que mais Estados nele estejam apresentados através de todas as classes 
em que se processa o seu recrutamento.  
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Parecer:   
   De autoria do nobre Constituinte Fernando Cunha, esta emenda propõe nova redação ao "caput" do 
art. 128, de forma que se eleve para trinta e seis o número de ministros Superior Tribunal de Justiça.  
De acordo com o Projeto, é de trinta e três esse número.  
Trinta e três, no mínimo.  
Como lembra a justificação da emenda, a Comissão Temática sugeriu também trinta e seis.  
Temos que o número consignado no Projeto é suficiente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01858 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PL/RN) 
Texto:   
   O Art. 128 da Seção III, do Capítulo IV - Do  
Poder Judiciário - em seu Parágrafo Único, passa a  
ter a seguinte redação, e por consequência, em  
razão da correlação de matérias, ficam também  
modificados, na forma a seguir, o "Caput" do Art.  
131, da Seção, IV, e o § 1o do Art. 135, da Seção  
V, ambos do mesmo Capítulo IV:  
Art. 128 ....................................  
Parágrafo Único - "Os Ministros do Superior  
Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente  
da República, dentre brasileiros com mais de  
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos,  
não aplicável este último limite a juiz de  
carreira, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado  
Federal, sendo:"  
SEÇÃO IV  
Art. 131 - "Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados,  
quando possível, na respectiva região e nomeados  
pelo Presidente da República dentre brasileiros  
com mais de trinta e menos de sessenta e cinco  
anos, não aplicável este último limite a juiz de  
carreira, sendo:"  
SEÇÃO V  
Art. 135 ....................................  
§ 1o. - "O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos  
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e  
menos de sessenta e cinco anos, não aplicável este  
último limite a juiz de carreira, nomeados pelo  
Presidente da República após aprovação pelo Senado  
Federal, sendo:" 
Justificativa: 
O Juiz de carreira, ao atingir a idade de sessenta e cinco anos, tem acumulado conhecimentos, 
experiência profissional e jurisprudencial que, certamente, lhe possibilitarão proferir decisões do mais 
alto nível de amadurecimento e sabedoria, para maior prestígio e fortalecimento do Poder Judiciário, 
máxime de suas estruturas superiores de decisão, em plena consonância com os interesses mais 
genuínos da sociedade brasileira. Procedimento distinto, no que concerne ao tratamento a dispensar 
em razão do requisito de idade vital, física exclusivamente, constituirá desapreço, desconhecimento 
do potencial humano e da capacidade efetiva do magistrado de carreira, além de significar motivo e 
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fator de grave e irremovível desestimulo à própria carreira, fomentando ou precipitando a saída do 
Judiciário de quadros de valor reconhecido, daqueles que melhor assimilaram a adequação das 
normas aos fatos sociais, proferindo decisões mais justas. Sairão estes juízes, incitados pela norma 
que, em tese, os penaliza, ou lhes afasta a possibilidade ou perspectiva de progresso e valorização 
na carreira, para outros campos de trabalho, onde se valorize o seu acervo cultural, ficando 
gravemente desfalcado o Judiciário e sacrificada cruel e injustamente uma vocação ao serviço da 
Justiça e da Pátria. A regra normal e basilar é que o profissional alcance, nesta idade e fase da vida, 
a plenitude da maturidade do conhecimento e o cunhado maior da experiência. Atende a este 
princípio consagrado, que a cultura sedimentada pela maturidade plena da sabedoria e moderação 
alcança os objetivos sociais da harmonia e paz entre os cidadãos. Por estas razões, a proposição 
oferecida em defesa do juiz pátrio.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda estabelece privilégio que não se conforma com os princípios de igualdade de todos 
perante a lei.  
Irrepreensível, o texto do Projeto Constitucional que deve ser mantido. 
 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO III 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Art. 126. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros. 
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da 
República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo: 
I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos 
Tribunais de justiça indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal. 
II – um terço, em parte iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, 
do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, indicados na forma do artigo 112. 
[...] 
Assinaturas 

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 
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34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 

     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 

     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
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     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 

     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 

     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:    
Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado 
profundamente pela presente emenda. Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação 
mais compatível com a realidade mundial à questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem 
como à autorização para afastamento do País do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-
se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem relatório circunstanciado dos resultados de viagem, 
procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto 
suprimiu-se a iniciativa popular para proposta de emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no 
artigo 75, parágrafo 3º. No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelhá-lo e 
adaptá-lo às realidades de nosso País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, 
com maior celeridade, à distribuição da Justiça. Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a 
Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria Pública.  
 Parecer:   
Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei 
pela aprovação, nos termos da emenda do "Centrão".  
CAPÍTULO I SEÇÃO I:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º; Art. 56, §§ 1º, 2º e 3º.  
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães).  
SEÇÃO II:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.  
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61.  
SEÇÃO III:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV e V. Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI e Parágrafo único. Pela  
REJEIÇÃO: NIHIL.  
SEÇÃO V:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º.  
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do 
Art. 67, § 3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto).  
SEÇÃO VI:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º.  
PELA REJEIÇÃO: NIHIL.  
SEÇÃO VII:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º.  
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70.  
SEÇÃO VIII:  
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PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único.  
PELA REJEIÇÃO: NIHIL.  
SUBSEÇÃO I:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV e § 5º.  
PELA REJEIÇÃO: NIHIL.  
SUBSEÇÃO II:  
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" e "e"; Parágrafo único do Art. 
74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 77 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 78 
("caput") e seus §§ 1º, 2º, 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 2º e 3º; Art. 81 
("caput").  
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput").  
SEÇÃO IX:  
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 
83; Art. 84 ("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º, 3º e 4º; Art. 86 
("caput") incisos I, II, III, IV e § 1º; Art. 87 ("caput").  
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; 
Parágrafo único do Art. 87.  
CAPÍTULOS II e III:  
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto.  
CAPÍTULO IV:  
SEÇÃO I:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso 
II, alíneas "a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), 
incisos I, II, III; Art. 115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 
1º e 2º; Art. 119 ("caput"), §§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 
122 ("caput").  
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 
112 ("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, 
Emenda nº 1255-8 - Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila).  
SEÇÃO II:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, 
"o", "p”, "q" e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII e X; §§ 1º, 2º e 3º.  
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125;  
SEÇÃO III:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", 
"b", "c", "d", "e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 
127;  
PELA REJEIÇÃO: NIHIL.  
SEÇÃO IV:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 
("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI; §§ 1º e 2º ; Art. 132 ("caput") e § 2º.  
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129.  
SEÇÃO V:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 
136 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput").  
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 
138 ("caput").  
SEÇÃO VI:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e 
"b" e Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 
1º e 2º; Art. 143 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V e Parágrafo único.  
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141.  
SEÇÃO VII:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e 
seu Parágrafo único.  
PELA REJEIÇÃO: NIHIL.  
SEÇÃO VIII:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput").  
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista).  
CAPÍTULO V:  
SEÇÃO I:  
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PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 
153 ("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155.  
SEÇÃO II:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput").  
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. SEÇÃO III:  
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00642 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Parágrafo único do art. 110.  
Suprima-se o seguinte trecho:  
"... e menos de sessenta e cinco..." 
Justificativa: 
A supressão sugerida objetiva manter o reconhecimento do mérito de homens, geneticamente falando, que, a 
despeito de já haverem alcançado idade por muitos considerada elevada para o desempenho de funções 
públicas, continuam emprestando seu talento em favor de causa e da coisa pública.  
Os que defendem a restrição aos maiores de 65 anos de idade esquecem – tomara seja um mero 
esquecimento – do cabedal de conhecimento que carregam esses homens, como experiência signa de ser 
preservada e aumentada, devendo, mesmo, ter a constante oportunidade de transmiti-la aos mais novos. 
Somente assim uma sociedade se solidifica culturalmente; somente procedendo-se à comparação de 
atitudes ao longo do tempo forma-se um melhor juízo do caminho mais acertado a percorrer.  
Poderíamos enunciar, à exaustão, nomes a nível nacional e internacional cuja idade está a “desaconselhar” 
mantenham-se em atividade. Nelson Carneiro, João Figueiredo, Afonso Arinos, Ernesto Geisel, e, se falecido 
não fosse, Tancredo Neves.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda suprimir do parágrafo único do art. 110 do Projeto a expressão "...e menos de sessenta 
e cinco ...", tendo em vista o reconhecimento de mérito de inúmeras pessoas com a idade superior a essa.  
Entendemos que esse limite de idade é fruto de entendimento durante os trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte e deve ser mantido no texto constitucional.  
Somos, pois, pela rejeição. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

    EMENDA:00146 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   Sanar a omissão constatada no inciso II do  
Art. 105, dando-lhe a seguinte redação:  
Art. 105 ..................................................  
II - um terço, em partes iguais, dentre  
advogados e membros do Ministério Público da  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 87  

 

União, Estadual, do Distrito Federal e  
Territórios, alternadamente, indicados na forma do Art. 
Justificativa: 
A não inclusão das expressões da União, no inciso II, do Art. 105, acabou por excluir os demais integrantes 
do Ministério Público, à luz do contido no Art. 134, inciso I, cuja redação compreende de forma abrangente 
todos os membros da Instituição, como se supõe ser o desejo dos Constituintes.  
   
   EMENDA:00340 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 104 - Diga-se: Parágrafo único -  
"I - ... elaborada pelo próprio Superior  
Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00559 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PTB/RS) 
Texto:   
   Artigo 104, inciso II e Artigo 107, inciso I.  
Incluir nos dispositivos citados a expressão "da  
Advocacia-Geral da União2, ficando assim a  
redação"...membros da Advocacia-Geral e do  
Ministério Público Federal...". 
Justificativa: 
Considerando que o texto do Projeto “C” em sua redação final assegura acesso à composição do Superior 
Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, afigura-se de inteira justiça que os membros da 
Advocacia-Geral da União, na sua condição de defensores da União em Juízo igualmente sejam incluídos 
nos referidos dispositivos. 
Os Advogados, os membros do Ministério Público Federal e os Advogados da União atuam em áreas 
inteiramente distintas, cabendo aos Advogados da União, privativamente, a defesa em Juízo da referida 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno.  
Cumpre frisar que emendas com igual finalidade foram apresentadas para corrigir omissão da mesma 
natureza, constantes dos artigos 94 e 100, I, “a”.  

 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 104 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.  

 


