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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 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

 
Art. 29.  Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público 
e à Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, as Procuradorias e 
Departamentos Jurídicos de autarquias federais com representação própria e os 
membros das Procuradorias das Universidades fundacionais públicas continuarão a 
exercer suas atividades na área das respectivas atribuições.  
      § 1º O Presidente da República, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao 
Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre a organização e o 
funcionamento da Advocacia-Geral da União.  
      § 2º Aos atuais Procuradores da República, nos termos da lei complementar, será 
facultada a opção, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal 
e da Advocacia-Geral da União.  
      § 3º Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o 
membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, 
observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta.  
      § 4º Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 
Trabalho e Militar que tenham adquirido estabilidade nessas funções passam a integrar 
o quadro da respectiva carreira.  
      § 5º Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por 
delegação, que pode ser ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente a 
União nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a 
promulgação das leis complementares previstas neste artigo. 
 

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
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1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público está 
disponível em: 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. 10 - Os membros do Ministério Público Federal que estiverem em exercício 

quando da promulgação desta Constituição poderão optar por integrar a carreira 

jurídica de representação judicial da União, no prazo de sessenta dias a contar 

daquela data. 

Art. 11 - Os membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar integrar-se-ão 

no quadro de carreira do Ministério Público Federal, aplicando-se-lhes o disposto no 

artigo anterior. 

 

Nota: os artigos 10 e 11 das Disposições Transitórias do Anteprojeto do Relator 

correspondem aos artigos 47 e 48 da Base APEM. 

http://www6g.senado.gov.br/apem/search 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 53 - Os membros do Ministério Público Federal que estiverem em exercício 

quando da promulgação desta Constituição poderão optar por integrar a carreira 

jurídica de representação judicial da União, no prazo de sessenta dias a contar 

daquela data. 

Art. 54 - Os membros de carreira dos Ministérios Públicos do Tribunal de Contas da 

União, do Trabalho e Militar integrar-se-ão no quadro de carreira do Ministério 

Público Federal, aplicando-se-lhes o disposto no artigo anterior. 

Art. 55 - Os atuais integrantes do Quadro Suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão 

aproveitados em cargo do quadro da carreira do Ministério Público Federal. 

 

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

                                                      
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.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://www6g.senado.gov.br/apem/search
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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Ministério Público a votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão. 

Publicação: DANC, 22/8/1987, suplemento, a partir da 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: 24.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 117 - Os membros do Ministério Público Federal que estiverem em exercício 

quando da promulgação desta Constituição poderão optar por integrar a carreira 

jurídica de representação judicial da União, no prazo de sessenta dias a contar 

daquela data. 

Art. 118 - Os membros de carreira do Ministério Público do Tribunal de Contas da 

União, do Trabalho e Militar integrar-se-ão no quadro de carreira do Ministério 

Público Federal, aplicando-se-lhes o disposto no artigo anterior. 

Art. 119 - Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão 

aproveitados em cargo do quadro da carreira do Ministério Público Federal. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 153 - Enquanto não aprovadas as Leis Complementares do Ministério Público 

da União e da Procuradoria Geral da União, o Ministério Público Federal preservará 

as atribuições de ambas.  

§ 1º - O Procurador Geral da República, no prazo de cento e vinte dias, 

encaminhará, por intermédio da Presidência da República, os Projetos das Leis 

Orgânicas previstas nestas Disposições Transitórias.  

§ 2º - Aos atuais Procuradores da República fica assegurada a opção entre as 

carreiras do Ministério Público Federal e da Procuradoria da União.  

§ 3º - O provimento de ambas as carreiras dependerá de concurso específico de 

provas e títulos. 

[...] 

Art. 155 - Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão 

aproveitados em cargo do quadro da respectiva carreira. 

 

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

Governo a votação do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2, disponível em: 

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

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/comissao3
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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. 457 - Enquanto não aprovadas as Leis Complementares do Ministério Público 

da União e da Procuradoria Geral da União, o Ministério Público Federal preservará 

as atribuições de ambas.  

§ 1º - O Procurador Geral da República, no prazo de cento e vinte dias, 

encaminhará, por intermédio da Presidência da República, os Projetos das Leis 

Orgânicas previstas nestas Disposições Transitórias.  

§ 2º - Aos atuais Procuradores da República fica assegurada a opção entre as 

carreiras do Ministério Público Federal e da Procuradoria da União.  

§ 3º - O provimento de ambas as carreiras dependerá de concurso específico de 

provas e títulos. 

[...] 

Art. 459 - Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão 

aproveitados em cargo do quadro da respectiva carreira. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 451 - Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério Público da 

União e da Procuradoria Geral da União, o Ministério Público Federal exercerá as 

atribuições de ambos.  

§ 1º - O Procurador Geral da República, no prazo de cento e vinte dias, 

encaminhará, por intermédio da Presidência da República, os projetos das leis 

complementares previstas no "caput" deste artigo.  

§ 2º - Aos atuais Procuradores da República fica assegurada a opção entre as 

carreiras do Ministério Público Federal e da Procuradoria da União.  

§ 3º - O provimento de ambas as carreiras dependerá de concurso específico de 

provas e títulos. 

[...] 

Art. 453 - Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão 

aproveitados em cargo do quadro da respectiva carreira. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 30.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 13 - Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério Público da 

União e da Procuradoria-Geral da União, o Ministério Público Federal, a 

Procuradoria da Fazenda Nacional, a Consultoria Jurídica dos Ministérios e as 

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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Procuradorias das autarquias com representação própria exercerão as funções de 

ambos, dentro da área de suas respectivas atribuições.  

§ 1º - O Procurador-Geral da República, no prazo de cento e vinte dias, 

encaminhará, por intermédio da Presidência da República, os projetos das leis 

complementares previstas no "caput" deste artigo.  

§ 2º - Aos atuais Procuradores da República fica assegurada a opção entre as 

carreiras do Ministério Público Federal e da Procuradoria da União.  

§ 3º - O provimento de ambas as carreiras dependerá de concurso específico de 

provas e títulos.  

§ 4º - Na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal a 

União será representada judicialmente pelo órgão jurídico do Ministério da Fazenda.  

§ 5º - Os órgãos consultivos e judiciais da União atualmente existentes serão 

absorvidos pela Procuradoria-Geral da União, que terá setor próprio, integrado pelo 

atual órgão jurídico do Ministério da Fazenda, incumbido da cobrança de crédito 

tributário e das causas referentes à matéria fiscal. 

[...] 

Art. 15 - Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão 

aproveitados em cargo do quadro da respectiva carreira. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 42.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 14 - Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério Público 

Federal e da Procuradoria-Geral da União, o Ministério Público Federal, a 

Procuradoria da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as 

Procuradorias de autarquias federais com representação própria continuarão a 

exercer as suas atuais atividades dentro da área de suas respectivas atribuições.  

§ 1º - O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao 

Congresso Nacional o projeto de lei complementar dispondo sobre a estrutura e o 

funcionamento da Procuradoria-Geral da União.  

§ 2º - Aos atuais Procuradores da República fica assegurada a opção, de forma 

irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral 

da União.  

§ 3º - Os atuais assistentes jurídicos da União, os Procuradores e advogados de 

ofício junto ao Tribunal Marítimo, os Procuradores da Fazenda Nacional e os 

procuradores ou advogados das autarquias federais passam a integrar, em caráter 

efetivo, a carreira de Procurador da União.  

§ 4º - Os órgãos consultivos e judiciais da União atualmente existentes serão 

absorvidos pela Procuradoria-Geral da União, que terá setor próprio, integrado pelo 

atual órgão jurídico do Ministério da Fazenda, incumbido da cobrança de crédito 

tributário e das causas referentes à matéria fiscal. 

[...] 

Art. 15 - Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão 

aproveitados em cargo do quadro da respectiva carreira.21121 

 

Discussão e votação 

Destaque(s) apresentado(s) nº 6304-87, referente à emenda 21121 e destaque nº 

7033-87.  

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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27/01/1988, a partir da p. 2333.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 9º - Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério Público 

Federal e da Procuradoria-Geral da União, o Ministério Público Federal, a 

Procuradoria da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as 

Procuradorias de autarquias federais com representação própria continuarão a 

exercer as suas atuais atividades dentro da área de suas respectivas atribuições.  

§ 1º O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao Congresso 

Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre a estrutura e o funcionamento 

da Procuradoria-Geral da União.  

§ 2º Aos atuais Procuradores da República é assegurada a opção, de forma 

irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral 

da União.  

§ 3º Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, passam a 

integrar o quadro da respectiva carreira. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 10. 

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

 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02045, art. 8º do ADCT  

 

Discussão e votação 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  Os destaques foram aprovados. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 16/06/1988, a partir da p. 

11352 e Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 17/06/1988, a partir da p. 

11381. 

 

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

2º) 

Art. 34. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério 

Público e à Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, as 

Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autarquias federais com 

representação própria continuarão a exercer suas atividades na área das 

respectivas atribuições.  

§ 1º O Presidente da República, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao 

Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a organização e o funcionamento 

da Advocacia-Geral da União.  

§ 2º Aos atuais Procuradores da República, nos termos da lei complementar, será 

facultada a opção, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público 

Federal e da Advocacia-Geral da União.  

§ 3º Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o 

membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, 

observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data da promulgação.  

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/264anc16jun1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/265anc17jun1988.pdf
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§ 4º Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar que tenham adquirido estabilidade nessas funções passam a 

integrar o quadro da respectiva carreira.  

§ 5º Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por 

delegação, inclusive ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente a 

União nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a 

promulgação das leis complementares previstas neste artigo. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

 

Requerimento de destaque nº 1727, referente à emenda 00717.  A emenda foi 

aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 01/09/1988, a partir da p. 

14038. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério 

Público e à Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, as 

Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autarquias federais com 

representação própria e os membros das Procuradorias das Universidades 

fundacionais públicas continuarão a exercer suas atividades na área das 

respectivas atribuições.  

§ 1º O Presidente da República, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao 

Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre a organização e o 

funcionamento da Advocacia-Geral da União.  

§ 2º Aos atuais Procuradores da República, nos termos da lei complementar, será 

facultada a opção, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público 

Federal e da Advocacia-Geral da União.  

§ 3º Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o 

membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, 

observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica da data desta.  

§ 4º Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar que tenham adquirido estabilidade nessas funções passam a 

integrar o quadro da respectiva carreira.  

§ 5º Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por 

delegação, inclusive ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente a 

União nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a 

promulgação das leis complementares previstas neste artigo. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 29. Enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério 

Público e à Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal, a 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, 

as Procuradorias e Departamentos Jurídicos de autarquias federais com 

representação própria e os membros das Procuradorias das Universidades 

fundacionais públicas continuarão a exercer suas atividades na área das 

respectivas atribuições.  

§ 1º O Presidente da República, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao 

Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre a organização e o 

funcionamento da Advocacia-Geral da União.  

§ 2º Aos atuais Procuradores da República, nos termos da lei complementar, será 

facultada a opção, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público 

Federal e da Advocacia-Geral da União.  

§ 3º Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o 

membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, 

observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta.  

§ 4º Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 

Trabalho e Militar que tenham adquirido estabilidade nessas funções passam a 

integrar o quadro da respectiva carreira.  

§ 5º Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente ou por 

delegação, que pode ser ao Ministério Público Estadual, representar judicialmente 

a União nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a 

promulgação das leis complementares previstas neste artigo. 

  

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

parágrafo 5º. 

(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, fl. 197). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00009 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   "Art. 10. Os membros do Ministério Público Federal que estiverem em exercício quando da  
promulgação desta Constituição poderão optar por integrar o quadro da carreira jurídica de  
representação judicial da União, no prazo de sessenta dias a contar daquela data. 
Justificativa: 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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A Lei 6.788/80, de 28.05.80, reestruturou as carreiras do Ministério Público da União junto à Justiça 
do Trabalho e Militar, efetivando os substitutos, que, através dos artigos 7º e 12º, passaram a integrar 
um quadro suplementar, vedando, todavia, seu ingresso na carreira. 
Tais substitutos ressalte-se, que não substituem a ninguém, ficaram estagnados na mesma classe (2º 
Categoria), sem direito a promoção, tornando-se, assim, uma medida discriminatória, vez que tem as 
mesmas obrigações e deveres dos membros de carreira, mas não os mesmos direitos. Por outro 
lado, podem ser nomeados Juízes dos Tribunais do Trabalho, como já ocorreu no Rio de Janeiro, 
Salvador e Campinas. 
A extinção do Quadro Suplementar e, por conseguinte, passando seus membros para carreira não 
trará qualquer ônus aos cofres públicos, e nem tampouco prejuízos aos já efetivos, pois será 
respeitada a ordem de antiguidade. 
Cumpre salientar que em toda a existência do Ministério Público, somente em 1982 é que se realizou 
concurso público, o mesmo não ocorrendo com os até então efetivos. 
Os substitutos constituem a maioria, inclusive exercendo chefias em várias regionais, totalizando 
cerca de 60% do Quadro dos Procuradores, tornando-se injusta sua permanência em Quadro 
Suplementar sem possibilidade de ingresso na carreira, já que percebem os mesmos vencimentos 
com todos os ônus, sem ter os respectivos bônus. 
Assim, extinguir o Quadro Suplementar criado pela Lei 6.788/80, e passando seus membros a 
integrar a carreira, respeitando o direito dos demais, é medida de inteira justiça, já que todos contam 
com mais de cinco anos de efetivo e ininterrupto serviço na função. Como simples exemplo o mais 
antigo foi nomeado em 24.07.1963 e o mais novo em 27.04.1980, conforme publicação do D.O de 
11.07.1986 – Seção II, totalizando, na Procuradoria da Justiça do Trabalho 79 Procuradores e na 
Militar 35 Procuradores. Tal medida estará dando seguimento a uma tradição constitucional, nos 
moldes das Disposições Gerais e Transitórias das Constituições de 1946, 1967 e Emenda 
Constitucional nº 1, de 1969. 
 
   EMENDA:00010 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   1. Substitua-se, no art. 1o., a redação do inciso I, pela seguinte:  
"Art. 1o. ..................................  
I - Ministério Público da União, integrado  
pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério  
Público Eleitoral e pelo Ministério Público do  
Trabalho, que exercerão suas funções junto aos  
Tribunais e Juízes Federais, aos Tribunais e  
Juízes Eleitorais, aos Tribunais do Trabalho,  
respectivamente. O Ministério Público Federal  
exercerá as suas funções, também, junto à Justiça  
Agrária e ao Tribunal de Contas da União.  
II - ........................................  
2. Inclua-se, nas Disposições Transitórias, o seguinte artigo:  
Art. Os atuais ocupantes de cargos do  
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério  
Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecer." 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário, no âmbito da União, impõe simetria dentro do Ministério Público da 
União. 
Considerando-se que o projeto preserve a especialização da justiça, de que resultam os diversos 
ramos da justiça da União, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante ao Ministério 
Público que junto a esses ramos atue. 
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A atribuição ao Ministério Público Federal de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
 
   EMENDA:00021 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:   
   Que seja incluída a seguinte norma:  
Os membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar integrar-se-ão no quadro de  
carreira do Ministério Público Federal. 
Justificativa: 
A presente sugestão pretende garantir aos atuais substitutos de auditor e os de Procurador do 
Trabalho e Militar da 2ª categoria, o ingresso na carreira, que não aumenta o quadro, tampouco 
despesa orçamentária, e, vem extinguir definitivamente, as nomeações de substitutos. 
 
   EMENDA:00165 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do inciso I, do art. 1o.  
1. Substitua-se no art. 1o., a redação do inciso I, pela seguinte:  
"Art. 1o. ..................................  
I - Ministério Público da União, integrado  
pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério  
Público Eleitoral e pelo Ministério Público do  
Trabalho, que exercerão suas funções junto aos  
Tribunais e Juízes Federais, aos Tribunais e  
Juízes Eleitorais, e aos Tribunais do Trabalho,  
respectivamente. O Ministério Público Federal  
exercerá as suas funções, também, junto à Justiça  
Agrária e ao Tribunal de Contas da União.  
II - ........................................  
2. Inclua-se, nas Disposições Transitórias, o seguinte artigo:  
Art. Os atuais ocupantes de cargos do  
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério  
Público federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecer." 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário, no âmbito da União, impõe simetria dentro do Ministério Público da 
União. 
Considerando-se que o projeto preserva a especialização da justiça, de que resultam os diversos 
ramos da justiça da União, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante ao Ministério 
Público que junto a esses ramos atue. 
A atribuição ao Ministério Público Federal de funções junto ao Tribunal de Contas da União a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
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   EMENDA:00170 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANNIBAL BARCELLOS (PFL/AP) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão de Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, dê-se  
a seguinte redação:  
[...] 
Art. 11. Os membros do Ministério Público do Trabalho integrar-se-ão no quadro de carreira do  
Ministério Público Federal aplicando-se-lhes o disposto no artigo anterior. 
Justificativa: 
Os militares estão subordinados a Leis e Regulamentos próprios, além de dispositivos legais comuns, 
os quais determinam a necessidade de Tribunais e Juízes específicos capacitados a apreciar e julgar 
os delitos e crimes cometidos na esfera militar, com a rapidez imprescindível. 
Soluções rápidas desses delitos e crimes devem ser sempre buscados, sob pena de, se assim não 
for feito, ferir os princípios da disciplina, bastião de toda a estrutura das Forças Armadas. 
A interligação das Leis Militares com as Leis Civis é assegurada com a participação efetiva de 
magistrados civis, nas diversas instancias de julgamento. 
 
   EMENDA:00210 RETIRADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do inc. I, do art. 1o.  
1. Substitua-se no art. 1o., a redação do inciso I, pela seguinte:  
"Art. 1o. ..................................  
I - Ministério Público da União, integrado  
pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério  
Público Eleitoral e pelo Ministério Púbico do  
Trabalho, que exercerão suas funções junto aos  
Tribunais e Juízes Federais, aos Tribunais e  
Juízes Eleitorais, e aos Tribunais do Trabalhos,  
respectivamente. O Ministério Público Federal  
exercerá as suas funções, também, junto à Justiça  
Agrária e ao Tribunal de Contas da União.  
II - ........................................  
2. Inclua-se, nas Disposições Transitórias, o seguinte artigo:  
Art. Os atuais ocupantes de  
cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de  
Contas da União passarão a integrar a carreira do  
Ministério Público Federal, na forma que a Lei  
Orgânica do Ministério Público da União estabelecer." 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário, no âmbito da União, impõe simetria dentro do Ministério Público da 
União. 
Considerando-se que o projeto preserve a especialização da justiça, de que resultam os diversos 
ramos da justiça da União, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante ao Ministério 
Público que junto a esses ramos atue. 
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A atribuição ao Ministério Público Federal de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
 
   EMENDA:00250 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Ficam acrescentados os seguintes itens ao art. 10 do Anteprojeto:  
"Art. 10 .....................  
I - A representação judicial e as atividades da Consultoria da União e de suas Autarquias  
constituem Advocacia de Estado. A Advocacia da União destina à:  
a) Zelar pela observância da Constituição, das leis e tratados, com relação aos atos emanados  
da administração federal;  
b) desempenhar as atividades da Consultoria e assessoramento jurídico no âmbito da administração  
federal assim compreendidos os órgãos da administração direta e as autarquias;  
c) exercer a representação judicial da União e das autarquias em todos os graus da jurisdição e  
Tribunais.  
II - A advocacia e consultoria da União serão exercidas pelos atuais integrantes dos Serviços  
Jurídicos da União.  
III - Os cargos e empregos que integram o grupo Serviços Jurídicos são transformados em  
cargos de provimento efetiva, nos casos em que ainda não tenham sido objeto de transformação 
em lei.  
IV - Os integrantes da Advocacia da União, terão os mesmos impedimentos, prerrogativas e  
direitos dos membros do Ministério Público Federal.  
V - Os membros da Advocacia da União ingressarão nos cargos iniciais das respectivas  
carreiras mediante concurso público de provas e títulos.  
VI - A lei estruturará a carreira dos integrantes da Advocacia da União. 
Justificativa: 
A criação, ou melhor, a fixação da representação judicial e consultoria jurídica das pessoas jurídicas 
de direito público estão contempladas no anteprojeto. 
CAPÍTULO – Do Ministério Público art. 3º, III e 10. 
É, entretanto, necessário que fique bem expresso no texto constitucional a mencionada 
representação judicial e consultoria jurídica da União. Inclusive, tendo em vista o fato de que o 
Serviço Jurídico da União e consequentemente seus integrantes, os procuradores autárquicos 
federais e assistentes jurídicos têm sido sistematicamente esvaziados e com eles, a Advocacia de 
Estado, quer pelo aviltamento de sua retribuição, quer pela desestruturação de sua carreira, em que 
pese à ampliação de suas competências e ação no seio da Administração. 
Tais aspectos negativos são determinados por ranços classistas, corporativistas e privilégios 
inadmissíveis. 
A tutela constitucional da Advocacia de Estado assume no estado moderno, a exemplo de outras 
nações, imperativo ético, constituindo-se na verdade na condição de efetivação de controles internos 
legais, imprescindíveis ao regime democrático. 
A Emenda, ora proposta, visa dar organicidade à Advocacia de Estado. 
   
   EMENDA:00277 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
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Texto:   
   Substitua-se, no artigo 10, a expressão "que estiveram em exercício", pela seguinte: "em  
atividade". 
Justificativa: 
Trata-se de mero aprimoramento formal e técnico da construção do dispositivo, uma vez que 
exercício não se confunda com atividade. 
 
   EMENDA:00318 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   1. Substitua-se no art. 1o., a redação do inciso I, pela seguinte:  
"Art. 1o. ..................................  
I - Ministério Público da União, integrado  
pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério  
Público Eleitoral e pelo Ministério Público do  
Trabalho, que exercerão suas funções junto aos  
Tribunais e Juízes Federais, aos Tribunais e  
Juízes Eleitorais, e aos Tribunais do Trabalho,  
respectivamente. O Ministério Público Federal  
exercerá as suas funções, também, junto à Justiça  
Agrária e ao Tribunal de Contas da União.  
II - ........................................  
2. Inclua-se, nas Disposições Transitórias, o seguinte artigo:  
Art. Os atuais ocupantes de cargos do  
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério  
Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecerá." 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário, no âmbito da União, impõe simetria dentro do Ministério Público da 
União. 
Considerando-se que o projeto preserve a especialização da justiça, de que resultam os diversos 
ramos da justiça da União, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante ao Ministério 
Público que junto a esses ramos atue. 
A atribuição ao Ministério Público Federal de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
   
   EMENDA:00483 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   - Os artigos 10 e 11 do Capítulo do Ministério Público passam a ter a seguinte redação  
para que haja adequação à emenda proposta pelo Deputado Francisco Amaral ao art. 4o.,  
de no. 3-C- 0008-1:  
"Art. 10. Os integrantes dos quadros do atual Ministério Público da União junto à Justiça  
Federal, à Justiça do Trabalho e à Justiça Militar integrarão quadro único de carreira do Ministério  
Público Federal.  
§ 1o. Os integrantes do Ministério Público da União que estiverem em exercício quando da  
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promulgação desta Constituição poderão optar por integrar a carreira jurídica de representação  
judicial da União, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar daquela data.  
§ 2o. Os integrantes dos quadros do Ministério Público junto à Justiça Federal à  
Justiça do trabalho exercerão suas atividades junto aos Juízes e Tribunais em que 
estiveram lotados." 
Justificativa: 
Por este Capítulo do Ministério Público, observa-se que está sendo criado, na área federal, o 
denominado Ministério Público Federal em substituição ao Ministério Público da União, que hoje é 
previsto no art. 94 da Constituição, de 1969, e regulamentado pela Lei nº 1341, de 30 de janeiro 
1951. Essa Lei Ordinária estabelece que o Ministério Público da União é organizado junto à Justiça 
Federal à Justiça do Trabalho e à Justiça Militar. 
Por essa razão é de total conveniência que seja acolhida a presente proposta em virtude do singelo 
fato de que existem quadros próprios dos integrantes do Ministério Público da União em cada um dos 
seus 3 ramos. Incorrendo tal modificação poderá haver até a discussão de que os atuais 
procuradores da República (integrantes do atual Ministério Público Federal) ficarem sem função. 
Cumpre esclarecer que os integrantes do Ministério Público do Trabalho estão organizados, apenas, 
junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Não são organizados na 
1º Instância, como ocorre na Procuradoria Militar e da República. Aqueles Procuradores do Trabalho, 
lotados junto a um Tribunal Regional do Trabalho são classificados como Procuradores de 2ª 
Categoria, apesar de funcionarem em 2ª Categoria, apesar de funcionarem em 2ª Instância. Já os 
procuradores da República de 2ª Categoria e Procuradores da Justiça Militar da 2ª categoria 
funcionam, apenas, na 1ª Instância da Justiça Federal e Militar, respectivamente. 
Os procuradores do Trabalho de 1ª categoria funcionam junto ao Tribunal Superior do Trabalho; os 
Procuradores da República de 1ª categoria funcional apenas no Tribunal Federal de Recursos e 
Supremo Tribunal, apesar de existirem alguns funcionando na 1ª instancia. Por fim, os Procuradores 
da Justiça Militar de 1ª categoria funcionam, tão somente, junto ao Superior Tribunal Militar. 
Não havendo a ressalva de que os Procuradores do Trabalho de 2ª Categoria continuarão a funcionar 
junto aos Tribunais Regionais, haverá odioso tratamento àqueles que tão relevantes trabalhos 
exercem há décadas na distribuição da Justiça do Trabalho, que, caso contrário poderão ser 
deslocados para outras áreas que, inclusive, não atuaram em momento algum. 
E mais. Assegurando o princípio de inamovibilidade, agora, para os membros do Ministério Público e 
não havendo a ressalva de que eles continuarão a exercer suas funções nas localidades que hoje 
estão lotados, poderá haver a possibilidade de que, em legislação ordinária, esse membro do 
Ministério Público venha a ser deslocado para os mais distantes rincões do País.  
A fusão de diversos quadros funcionais em um único quadro deve atentar para esses delicados 
aspectos. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00089 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva dos arts. 54 e 55  
Suprima-se os arts. 54 e 55 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
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Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, dê-se, ao  
artigo 54, suprimindo o 55 e renumerando os demais, a seguinte redação:  
Art. 54. O Ministério Público da União, o do Distrito Federal e Territórios e o dos Estados  
observarão os seus segmentos especializados, incluindo, sem decesso, em carreira unificada, os  
respectivos membros estáveis. 
Justificativa: 
O sentido do anteprojeto orienta-se para a uniformização do Ministério Público, quer no plano federal, 
quer no estadual. 
As instituições preexistentes, que exerciam seu múnus, foram, legalmente, constituídas sob outra 
visão que, se vai ser superada, não justificaria, por só essa razão, prejudicar os interesses de seus 
membros. 
O alargamento do espectro da instituição unificada não repele, mas, no contrário, deve atrair para a 
sua órbita os segmentos em que se dividia. 
Estaria, pois, em maior harmonia com a disciplina do anteprojeto a inclusão de todos os membros do 
Ministério Público em carreira única, qualquer que seja a natureza de seu oficio anterior. 
Só assim, sem discriminações injustificáveis, se lograria solução natural para a pretendida unificação 
de instituição. 
Se não se adota tal alternativa, é preferível manter a situação atual, ante o disposto no artigo 45 do 
anteprojeto, que prenuncia o alijamento dos Procuradores dos Tribunais de Contas do Serviço Ativo, 
se não forem formalmente integrados à carreira, porque não poderão mais oficiar perante aquelas 
Cortes. 
O princípio da unidade e invisibilidade do Ministério Público impõe que a sua representação junto aos 
Tribunais de Contas e órgãos congêneres seja integrada à instituição, com a consequência lógica, 
justa e humana do aproveitamento dos Procuradores que, ali, vinham oficiando. 
Essa alternativa parece mais racional do que subtrair-lhes, abruptamente, as funções cometidas 
anteriormente, não só em razão da experiência acumulada nos assuntos pertinentes ao campo de 
atividades das Cortes de Contas, como também pela necessidade de conter dispêndios, com a 
perspectiva de coloca-los em disponibilidade, alternativa de juridicidade discutível, sobre onerosa, 
porque exigiria, com o seu afastamento, igual contingente de Procuradores de Justiça para suprir-lhes 
a falta. 
O instituto da disponibilidade, por outro lado, tal como tem sido entendido, é inaplicável ao caso, 
porque as funções permanecem, donde ser impossível a declaração de desnecessidade dos 
respectivos cargos ou a sua extinção. 
Na hipótese de criação de novos cargos, com outra denominação, nasceria induvidosa e 
limpidamente o direito de neles serem aproveitados, com o que se voltaria, após complicadas 
formalidades, à mesma solução que defendemos na presente Emenda. 
Ademais, a Constituinte não deve, em princípio, investir contra situações plenamente constituídas, se 
não caracterizam, como no caso, privilegio abusivo. 
Não coadunaria com o seu sentido renovar restringir conquistas indiscutíveis que, ao contrário, tenta 
ampliar na medida do possível. 
Seria, portanto, inexplicável e iniquo que decretasse irreparável perda para uma categoria, com a sua 
exclusão extemporânea da ativa, como que a punindo pelos serviços até aqui prestados. 
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Por outro lado, quando a técnica legislativa recomenda para o texto constitucional economia de 
disposições, o anteprojeto, em dois artigos (54 e 55), cuida da mesma situação, porque bastaria, no 
primeiro, referir-se a “membros estáveis” para alcançar-se o sentido do segundo. 
Todo esse circunlóquio, com menção exaustiva de tantos segmentos do Ministério Público, perpetrou, 
com omiti-los, clamorosa injustiça contra os Procuradores do Tribunal de Contas dos Estados, que, 
com mais razão deveriam merecer, no mínimo, o mesmo tratamento dispensado a seus colegas de 
Corte de Contas Federal, premiados com uma efetivação, a despeito de detentores de cargos de 
confiança.  
Em proveito de disposição de caráter transitório para aclarar a situação dos membros do Ministério 
Público especializado, arremate-se com o sentido do artigo 43 do anteprojeto que, de outra forma, 
poderia trazer perplexidades que o direito repele e grave insegurança para uma categoria que se 
dedicou devotadamente ao seu nobilitante mister. 
A ideia de remeter a disciplina do assunto para Lei Complementar do Estado-Membro (art.43, § 1º do 
anteprojeto), de inciativa dos Promotores-Gerais, submete a seu alvitre a sorte dos Procuradores dos 
Tribunais de Contas, convindo, pois, que o texto constitucional atalhe possível pressão, não 
descartável, que, eventualmente, poderia sofrer de Promotores de Justiça ante a perspectiva de 
ascender rapidamente na carreira, pela promoção às vagas que seriam abertas nos Tribunais de 
Contas, com a disponibilidade de seus Procuradores. 
Enfatize-se, em abono desse receio, que, nos termos do anteprojeto, o Promotor-Geral será eleito 
pelos integrantes da carreira, integrada em sua esmagadora maioria por Promotores de Justiça. 
Não há motivação suficiente para reservar a cada unidade da Federação grande latitude na 
organização de seu Ministério Público, ao risco de perda de homogeneidade da instituição no 
território nacional, podendo e devendo a Constituinte traçar alguns vetores a respeito ou então confiar 
à questão à elaboração de legislação federal complementar. 
Ao repelir, na discussão do destaque que pedimos para Emenda corretiva dessa distorção, o Relator 
da matéria na Subcomissão, segundo afiançou ao Plenário, tinha presente à informação, passada ali 
mesmo por sua assessoria, constituída de membros do Ministério Público junto à Justiça Comum, de 
que os Procuradores dos Tribunais de Contas já estavam integrados à carreira. São Ministérios 
Públicos, é verdade, mas não estão, em vários Estados, conforme contatos que efetuamos integrados 
à carreira. 
A inadvertência não lhe cabe, mas, tendo assumido publicamente o engano, sua excelência, a bem 
da verdade, deve a essa Comissão informação mais precisa a respeito, como fica bem a quem se 
dedicou com tanta paixão ao cumprimento de uma tarefa demasiado espinhosa e tão absorvente que 
não seria mesmo possível, na exiguidade dos prazos, certificar-se pessoalmente da procedência dos 
dados fornecidos por sua equipe de trabalho. 
Nessa conformidade, o rumo que apontamos é o que encontra maior ressonância nos melhores 
sentimentos de justiça. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00136 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva do art. 54 do Capítulo IV, das Disposições Transitórias  
Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:  
Art. - Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União, estabelecer. 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
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Por outro lado, inadmissível é a integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e 
Militar, ao quadro de carreira do Ministério Público Federal – como estabelecido no artigo emendado. 
É que a ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria 
dentro do Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – o que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00152 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 55. 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00153 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:  
Art. - Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecer." 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Por outro lado, inadmissível é a integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e 
Militar, ao quadro de carreira do Ministério Público Federal – como estabelecido no artigo emendado. 
É que a ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria 
dentro do Ministério Público da União. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – o que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00261 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do art. 55  
Das Disposições Transitórias, do Poder Judiciário  
e do Ministério Público.  
Suprima-se o art. 55. 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00262 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do Art. 54,  
Do Capítulo II, do Ministério Público  
Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:  
Art. - Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecer." 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Por outro lado, inadmissível é a integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e 
Militar, ao quadro de carreira do Ministério Público Federal – como estabelecido no artigo emendado. 
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É que a ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria 
dentro do Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – o que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00296 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 54,  
DO CAPÍTULO II, DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:  
“Art. - Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecer". 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Por outro lado, inadmissível é a integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e 
Militar, ao quadro de carreira do Ministério Público Federal – como estabelecido no artigo emendado. 
É que a ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria 
dentro do Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – o que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00297 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 55  
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Suprima-se o art. 55. 
Justificativa: 
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A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00301 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 54,  
DO CAPÍTULO II, DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:  
Art. - Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecer. 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Por outro lado, inadmissível é a integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e 
Militar, ao quadro de carreira do Ministério Público Federal – como estabelecido no artigo emendado. 
É que a ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria 
dentro do Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – o que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00302 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 55 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, DO PODER  
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Suprima-se o art. 55. 
Justificativa: 
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A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00348 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Ao artigo 53 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, III-C, acrescente-se um Parágrafo Único com a seguinte redação:  
"Parágrafo Único - Integram a Advocacia da União os Procuradores da República que optarem, 
os Assistentes Judiciários da União, os Procuradores de Autarquias Federais, Procuradores da 
Fazenda Nacional, só Advogados de Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo." 
Justificativa: 
O artigo 45, item III, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério 
Público retira dos Procuradores da República, por serem eles membros do Ministério Público e, 
portanto, Promotores de Justiça, a representação judicial da União. A decisão tem embasamento 
histórico e doutrinário e visa corrigir uma heresia que se vem praticando há anos, mas que agora e 
ainda em tempo oportuno pode ser exorcizada. 
Permite, entretanto, o texto de referido anteprojeto, que os Promotores de Justiça, integrantes da 
Carreira do Ministério Público e denominados, atualmente, de Procuradores da República, possam 
optar por integrarem a Advocacia da União, que chama aquele texto, impropriamente, de Carreira 
Jurídica de Representação Judicial da União. 
Sou pela tese contida no texto aprovado e aqui referenciado. Deve constar dos anais desta 
Assembleia Nacional Constituinte sugestão de minha autoria, contendo a mesma tese que, acolhida 
em outros termos, se insere entre as matérias que subiram ao exame desta Comissão Temática. 
Ministério Público é uma coisa distinta da Advocacia e sua estrutura deve estar vinculada a matéria 
pertinente ao Poder Judiciário. Jamais ao Poder Executivo, como ocorre no texto da Constituição 
vigente. 
Acolhida a tese e retirada do Ministério Público a Representação Judicial da União, nada deve 
impedir, entretanto, que possam os membros do Ministério Público optar por integrar a Advocacia 
Consultiva da União de que trata o Decreto nº 93.237, de 08 de setembro de 1986. 
É este o espírito, e a lógica evidentemente da Emenda que ora encaminha a esta douta Comissão, na 
certeza de seu acolhimento unânime. 
Por oportuno, esclareço que estou encaminhando outra emenda, com texto direcionado ao Capítulo 
“Do Poder Executivo”, criando a Advocacia da União no texto Constitucional, posto que a mesma já 
exista na legislação ordinária, antes referida. 
Mas, como os advogados da União, assumem, também, a Advocacia Contenciosa, é justo contemplar 
a matéria no elenco das disposições constitucionais. É a justificação. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00408 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, dê-se ao  
artigo 54 a seguinte redação:  
Art. 54 Os membros dos Ministérios Públicos do Tribunal de Contas da União dos Estados, do  
Trabalho e Militar integrar-se-ão nas carreiras do Ministério Público Federal e Estadual,  
respectivamente, aplicando-se-lhes o disposto no artigo anterior. 
Justificativa: 
O princípio da unidade e invisibilidade do Ministério Público impõe que a sua representação junto aos 
Tribunais de Contas e órgãos congêneres seja integrada à instituição, com a consequência lógica, 
justa e humana do aproveitamento dos Procuradores que, ali, vinham oficiando. 
Essa solução parece mais racional do que subtrair-lhes, abruptamente, as funções cometidas 
anteriormente, não só em razão da experiência acumulada nos assuntos pertinentes ao campo de 
atividades das Cortes de Contas, como também pela necessidade de conter dispêndios, com a 
perspectiva de coloca-los em disponibilidade, alternativa de juridicidade discutível, sobre onerosa, 
porque exigiria, com o seu afastamento, igual contingente de Procuradores de Justiça para suprir-lhes 
a falta. 
Assim, para evitar perplexidades que o direito repele, é mister aclarar, no texto modificando, a 
situação dos Procuradores dos Tribunais de Contas dos Estados, na unificação do ministério Público, 
que o anteprojeto advoga. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00652 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Art. 55 das Disposições Transitórias, do Poder Judiciário e do 
Ministério Público.  
Suprima-se o art. 55. 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00654 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva do Art. 54, do Capítulo II, do Ministério Público  
Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:  
Art. - Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecer. 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Por outro lado, inadmissível é a integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e 
Militar, ao quadro de carreira do Ministério Público Federal – como estabelecido no artigo emendado. 
É que a ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria 
dentro do Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – o que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00695 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 55, Das Disposições Transitórias, Do Poder Judiciário e do Ministério  
Público.  
Suprima-se o art. 55. 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00745 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Ao artigo 53 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, dê-se a seguinte redação:  
"Artigo 53. Integram a Advocacia da União (artigo .... desta Constituição) os Procuradores  
da República que optarem, os Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores de Autarquias 
Federais, os Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados de Ofício e os Procuradores junto ao 
Tribunal Marítimo". 
Justificativa: 
O artigo 45, item III, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério 
Público retira dos Procuradores da República, por serem eles membros do Ministério Público e, 
portanto, Promotores de Justiça, a representação judicial da União. A decisão tem embasamento 
histórico e doutrinário e visa corrigir uma heresia que se vem praticando há anos, mas que agora e 
ainda em tempo oportuno pode ser exorcizada. 
Permite, entretanto, o texto de referido anteprojeto, que os Promotores de Justiça, integrantes da 
Carreira do Ministério Público e denominados, atualmente, de Procuradores da República, possam 
optar por integrarem a Advocacia da União, que chama aquele texto, impropriamente, de Carreira 
Jurídica de Representação Judicial da União. 
Sou pela tese contida no texto aprovado e aqui referenciado. Deve constar dos anais desta 
Assembleia Nacional Constituinte sugestão de minha autoria, contendo a mesma tese que, acolhida 
em outros termos, se insere entre as matérias que subiram ao exame desta Comissão Temática. 
Ministério Público é uma coisa distinta da Advocacia e sua estrutura deve estar vinculada a matéria 
pertinente ao Poder Judiciário. Jamais ao Poder Executivo, como ocorre no texto da Constituição 
vigente. 
Acolhida a tese e retirada do Ministério Público a Representação Judicial da União, nada deve 
impedir, entretanto, que possam os membros do Ministério Público optar por integrar a Advocacia 
Consultiva da União de que trata o Decreto nº 93.237, de 08 de setembro de 1986. 
É este o espírito, e a lógica evidentemente da Emenda que ora encaminha a esta douta Comissão, na 
certeza de seu acolhimento unânime. 
Por oportuno, esclareço que estou encaminhando outra emenda, com texto direcionado ao Capítulo 
“Do Poder Executivo”, criando a Advocacia da União no texto Constitucional, posto que a mesma já 
exista na legislação ordinária, antes referida. 
Mas, como os advogados da União, assumem, também, a Advocacia Contenciosa, é justo contemplar 
a matéria no elenco das disposições constitucionais. É a justificação. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00767 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, dê-se ao  
artigo 54 a seguinte redação:  
Art. Os membros dos Ministérios Públicos do Tribunal de Contas da União e dos Estados, do  
Trabalho e Militar integrar-se-ão nas respectivas carreiras do Ministério Público Federal e  
Estadual, aplicando-se-lhes o disposto no artigo anterior. 
Justificativa: 
O princípio da unidade e invisibilidade do Ministério Público impõe que a sua representação junto aos 
Tribunais de Contas e órgãos congêneres seja integrada à instituição, com a consequência lógica, 
justa e humana do aproveitamento dos Procuradores que, ali, vinham oficiando. 
Essa solução parece mais racional do que subtrair-lhes, abruptamente, as funções cometidas 
anteriormente, não só em razão da experiência acumulada nos assuntos pertinentes ao campo de 
atividades das Cortes de Contas, como também pela necessidade de conter dispêndios, com a 
perspectiva de coloca-los em disponibilidade, alternativa de juridicidade discutível, sobre onerosa, 
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porque exigiria, com o seu afastamento, igual contingente de Procuradores de Justiça para suprir-lhes 
a falta. 
Assim, para evitar perplexidades que o direito repele, é mister aclarar, no texto modificando, a 
situação dos Procuradores dos Tribunais de Contas dos Estados, na unificação do ministério Público, 
que o anteprojeto advoga. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00848 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 53 (capítulo IV das disposições transitórias) a seguinte redação:  
"artigo 53 - os membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados que  
estiverem na atividade quando da promulgação desta Constituição poderão optar por integrar a 
carreira jurídica de representação judicial da respectiva unidade federativa, no prazo de 60 dias a 
contar daquela data." 
Justificativa: 
A emenda visa a dar tratamento isonômico aos membros do Ministério Público Federal e dos locais, 
ensejando-lhes a mesma espécie de opção. 
Com a vedação de atribuição a qualquer dos Ministérios Públicos, da representação judicial e da 
Consultoria Jurídica das pessoas jurídicas de Direito Público, é mister que se dê a todos os 
respectivos membros a mesma oportunidade de optar, inclusive por vocações e consequentemente 
melhor desempenho por aquelas outras funções, o que atende os interesses públicos. 
Outrossim, substitui a expressão “em exercício”, tecnicamente inadequada, eis que não abrangeria os 
que estivessem de férias ou de licença na data da promulgação da Constituição, por “em atividade” 
isto é, na ativa, que é, ostensivamente, o proposito do dispositivo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00878 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:  
Art. Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público junto ao Tribunal de Constas da  
União passarão a integrar a carreira do Ministério Público Federal, na forma que a Lei Orgânica do  
Ministério Público da União estabelecer. 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Por outro lado, inadmissível é a integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e 
Militar, ao quadro de carreira do Ministério Público Federal – como estabelecido no artigo emendado. 
É que a ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria 
dentro do Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
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Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – o que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00879 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 55. 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. 
A observância de tal simetria mais se impõe, considerando-se que o anteprojeto consagrou a 
especialização do Poder Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Militar, como 
também criando a Justiça Agrária. 
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contradição a ser necessariamente superada, de um lado, a 
ramificação da Justiça da União, de outro, a concentração indistinta do Ministério Público 
correspondente. 
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da União – que não teria sentido – ou se restabelece a 
simetria em face do Ministério Público. 
Parecer:   
   Aprovada. 
   
   EMENDA:00939 REJEITADA 
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 aditiva ao art. 53 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público.  
Acrescente-se Parágrafo Único ao art. 53 do Anteprojeto, com a seguinte redação:  
"Art. 53 - ......................... 
Parágrafo Único - Da opção a que se refere este artigo não poderá resultar supressão de  
direitos e vantagens adquiridos junto ao Ministério Público Federal." 
Justificativa: 
É indispensável assegurar ao Procurador da República, quando opta pela carreira jurídica de 
representação judicial da União, todos os direitos e vantagens obtidos perante o Ministério Público 
Federal. 
Diante da alteração empreendida no quadro constitucional das atribuições desse órgão, impõe-se tal 
ressalva em disposições transitórias, para afastar qualquer polemica em torno da aquisição daqueles 
direitos e vantagens. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01187 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
EMENDA No.  
Dispõe sobre direitos dos aprovados em concurso de provas e títulos do quadro da carreira  
do Ministério Público Federal.  
Modifique-se a redação do artigo 55 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público, pelo seguinte dispositivo:  
"Art. 55. Os atuais integrantes do Quadro Suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e  
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, serão aproveitados em cargo do quadro 
da carreira do Ministério Público Federal, respeitados os direitos dos candidatos aprovados  
em concurso." 
Justificativa: 
A presente Emenda visa acrescentar à redação do artigo 55 do Anteprojeto da Subcomissão do 
Poder Judiciário a expressão in fine “respeitados os direitos dos candidatos aprovados em concurso”. 
Trata-se de medida cautelar para preservar os direitos adquiridos daqueles que se submeteram a 
rígidos concursos de provas e títulos, medida da mais inteira justiça, a exemplo do que prescreveu a 
Constituição vigente no seu artigo 195, quando respeitou os direitos dos candidatos aprovados em 
concurso para os cargos de auditor e promotor de Justiça Militar. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01360 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa do inciso II, do art. 45, do Capítulo II, do Ministério Público; e  
supressiva do art. 53, do Capítulo IV, das  
Disposições Transitórias.  
Modifique-se a redação do inciso III, do art.  
45, adotando-se a seguinte:  
III - O exercício de outras funções que lhe forem atribuídas por lei, desde que compatíveis  
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e consultoria jurídica das  
pessoas de direito público, salvo, quanto ao Ministério Público Federal, a representação  
judicial da União Federal.  
- Suprima-se o art. 53. 
Justificativa: 
A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo princípio da legalidade – e tendo em vista o controle 
dos atos administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – 
constitui mister que extrapola em muito o âmbito dos critérios de mera administração. A relevância 
dos bens, interesses e serviços que ela envolve, outrossim, exige – como, aliás, se exige para a 
tutela dos denominados interesses difusos – que seja atribuída, na defesa federal, à única instituição 
apta, normativa e filosoficamente, a esse indelegável oficio. 
O anteprojeto, entretanto, ignorando essas considerações, veda ao Ministério Público Federal a 
representação judicial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da orbita das atribuições do 
Ministério Público Federal a representação judicial da União, deixando-a ao desamparo da defesa 
que atualmente lhe é dada, a qual é exercida com invejável independência, porque comprometida 
apenas com a lei e com os valores basilares da nacionalidade. 
É necessário, em razão disso, restabelecer, quanto ao Ministério Público Federal, a titularidade para 
a representação judicial da União. 
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Justamente por abrigar o Ministério Público Federal, dentre suas excelsas funções, a representação 
judicial da Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e se beneficia dos 
princípios que informam a atuação do custos legis (fiscal da lei), como seja a independência 
funcional, o compromisso com a legalidade e o desassombro em face dos poderes que exorbitam 
tanto dentro quanto fora da Administração Pública. 
Não é por outra razão que as mais prestigiadas e democráticas Constituições da era contemporânea 
atribuem ao Ministério Público, com exclusividade, o encargo de representar em juízo o Estado 
Nacional. 
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v. art. 143), da Grécia (v. art. 90, nº 1), de Honduras (v. 
art. 229 e 231), do México (v. art. 102 e seguintes), de Moçambique (v. art. 75), de Portugal (v. art. 
224, item 1) e do Peru (v. art. 250, itens 1 e 3). 
Nos Estados Unidos da América – fonte primordial do constitucionalismo brasileiro – embora sem 
previsão na Carta Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União em juízo quanto 
às funções de fiscal da lei, em um sistema em que a reverencia a Lei Maior encontrou e mantém sua 
mais elevada consagração histórica. 
Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por simples tradição, que as funções de representante do 
Estado e da Sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a responsabilidade de uma 
instituição única, o Ministério Público, tanto na Nação berço do moderno constitucionalismo, como em 
outras em que a democracia veio a ser conquistada quanto já se vislumbravam as novas perspectivas 
que o ano 2000 abrirá para a humanidade. 
Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a soberania popular e o interesse público, como 
bases da organização constitucional. Diante disso, fácil é perceber-se que somente uma instituição 
definida a nível constitucional, atuando com independência e sob o princípio da legalidade – vale 
dizer, orientada pela expressão legitima da soberania popular, pode exercer, com necessária eficácia 
e sem limitações discricionárias, a fiel defesa do interesse público, de que é titular o Estado de 
Direito, em nome da Nação a ele subjacente. 
É oportuno lembrar, bem a propósito, que o anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a presidência do 
ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312, § 3º, normas substancialmente 
semelhante àquela ora sugerida. 
A supressão do art. 53, por fim, é consequência necessária da preservação da competência do 
Ministério Público para representar judicialmente a União Federal. Com efeito, cabendo aos membros 
do Ministério Público Federal exercer essa representação, permanecerão integrados em carreira 
cujas atribuições abrangem tal incumbência. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00007 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Sejam incluídos os seguintes dispositivos no substitutivo:  
Capítulo V  
DA DEFENSORIA PÚBLICA, DO SERVIÇO JURÍDICO DA  
UNIÃO E DA ADVOCACIA.  
Art. 108 - É instituída a Defensoria Pública e o Serviço Jurídico da União, que serão  
organizados por leis ordinárias.  
Parágrafo Primeiro - À Defensoria Pública incumbirá a defesa, em todas as instâncias, dos  
juridicamente necessitados.  
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Parágrafo Segundo - Ao Serviço Jurídico da União incumbe a representação judicial da União,  
de suas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas.  
Parágrafo Terceiro - Aos Defensores Públicos e aos membros do Serviço Jurídico da União são  
asseguradas as garantias, direitos, prerrogativas e vedações, estas no couber, conferidas aos  
membros do Ministério Público da União, por esta Constituição.  
Capítulo VI  
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Seção III  
DO JUDICIÁRIO  
Art. 117 - ..................................  
Parágrafo único - Também integrarão o Serviço Jurídico da União os atuais ocupantes dos cargos  
de Assistentes Jurídicos, Procuradores e Advogados da Administração Direta, das Autarquias, das  
Fundações e de Empresas Públicas. 
Justificativa: 
Além das funções institucionais do Ministério Público, contempla o atual substitutivo a representação 
da União em Juízo, à defesa dos necessitados e a advocacia privada. 
Todavia, deixou de cogitar de um órgão que pudesse congregar os interesses da União e suas 
projeções (Autarquias, Fundações e Empresas Públicas) para identidade de tratamento quando 
litigantes. 
Assim, além de tornar explicita a existência do órgão para o qual a opção de que trata o Artigo 117 se 
manifesta, a presente emenda o institui para se incumbir da representação judicial das entidades 
públicas: Administração Direta e Indireta. 
Parecer:   
   Esta matéria restou prejudicada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00072 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, dê-  
se ao art. 118 das Disposições Transitórias a seguinte redação:  
Art. 118. Os Procuradores junto aos Tribunais de Contas da União e dos Estados ou órgãos  
congêneres e às Justiças do Trabalho e Militar integrar-se-ão no quadro das respectivas carreiras  
do Ministério Público Federal e Estadual, aplicando-se-lhes o disposto no artigo anterior. 
Justificativa: 
O princípio da unidade e invisibilidade do Ministério Público impõe que a sua representação junto aos 
Tribunais de Contas e órgãos congêneres seja integrada à instituição, com a consequência lógica, 
justa e humana do aproveitamento dos Procuradores que, ali, vinham oficiando. 
Essa solução parece mais racional do que subtrair-lhes, abruptamente, as funções cometidas 
anteriormente, não só em razão da experiência acumulada nos assuntos pertinentes ao campo de 
atividades das Cortes de Contas, como também pela necessidade de conter dispêndios, com a 
perspectiva de coloca-los em disponibilidade, alternativa de juridicidade discutível, sobre onerosa, 
porque exigiria, com o seu afastamento, igual contingente de Procuradores de Justiça para suprir-lhes 
a falta. 
Não é compreensível que se excluam os Procuradores junto aos Tribunais de Contas dos Estados, 
titulares como são de cargos isolados de provimento efetivo, da mesma solução proposta para os 
seus colegas do Tribunal de Contas da União, cujos cargos são de provimento em comissão. 
Em seguidas Emendas, temos, sem êxito, chamado a atenção para essa condição peculiar desses 
cargos, que mereceria, ao menos, ser verificada, para que a nova Constituição não labore em 
equívoco. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada  
prejudicada 
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   EMENDA:00224 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   Ao artigo 117, do Substitutivo apresentado  
pelo Relator, seja dada a seguinte redação:  
Artigo 117. Os membros do Ministério Público  
Federal que estiverem em exercício quando da  
promulgação desta Constituição, poderão optar por  
integrar a Advocacia da União, no prazo de  
sessenta dias a contar daquela data juntamente com  
os integrantes do sistema de que trata o Decreto  
no. 93.237, de 8 de setembro de 1986, Advogados da  
administração direta e autárquica. 
Justificativa: 
Nos termos em que está posto originariamente pelo Relator, este artigo 117 conflita com os princípios 
institucionais do Ministério Público, prática que pode ser tomada como imperdoável dentro de um 
texto constitucional que se quer perfeito e escoimado de erros ou enganos. 
Não posso considerar como intencional o equívoco manifesto naquela redação. O próprio Relator, 
expondo a feitura de seu trabalho, reconheceu que o mesmo “contém falhas e imprecisões de forma 
e de fundo”. Talvez a mais grave seja esta que estou querendo corrigir. 
Criar duas carreiras dentro do Ministério Público, uma de custos legis puro e outra de advogados e 
representantes da União em Juízo, é atentar contra a unidade e a indivisibilidade da instituição, que o 
próprio texto do Relator reconhece como indispensável. Dividir uma casa é não querer que a mesma 
não subsista. 
Entretanto, pode ocorrer entre os membros do Ministério Público a preferência pelo exercício da 
Advocacia da União. Abra-se, então, aos membros do Ministério Público, o direito à opção por 
integrarem a Advocacia da União, juntamente com os que integram o Sistema de que trata o Decreto 
nº 93.237, de 8 de setembro de 1986, que institui a Advocacia Consultiva da União. 
É certo que o Ministério Público se desvia de suas funções singulares quando exerce a Advocacia da 
União perante os Juízes e Tribunais de Justiça. As principais Unidades da Federação já 
estabeleceram e organizaram as Advocacias do Estado, independentes e desvinculadas, sem 
qualquer envolvimento com o Ministério Público. A União Federal, que já dispõe de uma estrutura 
organizada para o exercício de sua Advocacia, insiste em usar o Ministério Público para aquela 
finalidade, fato que merece severa crítica e imediata repulsa. 
O Ministério Público não pode ser parte em um processo na condição de Advogado e de parte, 
quando nele se integra como representante da sociedade e na qualidade de fiscal da lei e de sua 
correta aplicação. A dúplice função, atualmente exercida pelo Ministério Público, é uma heresia que 
esta Assembleia Nacional Constituinte precisa corrigir. 
Sendo impropria a representação da União, em juízo, através do Ministério Público, é de se sentir a 
necessidade de se organizar a Advocacia da União, tomando-se por base o Decreto nº 93.237, de 8 
de setembro de 1986. É o que busco alcançar através desta emenda. É a justificação. 
Parecer:   
   Concordo com esta proposta.  
Aprovada 
   
   EMENDA:00338 PREJUDICADA 
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) 
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Texto:   
   Emenda supressiva do art. 119, do Capítulo VI, das Disposições Transitórias  
Suprima-se, na Seção III, do Judiciário, o art. 119. 
Justificativa: 
Mantendo o Substitutivo a estrutura do Ministério Público da União, de acordo com o critério 
estabelecido no art. 99 e incisos, o dispositivo a ser suprimido perdeu objeto. E não podia deixar de 
ser assim, considerando-se que o Substitutivo preservou a especialização dos ramos da Justiça da 
União, a que deve corresponder, necessariamente, similar critério no âmbito do Ministério Público. 
Parecer:   
   A matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00339 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 supressiva do art. 117, do Capítulo  
VI; das Disposições Transitórias  
Suprima-se na Seção III, do Judiciário, o art. 117. 
Justificativa: 
O art. 103, preservou, como atribuição do Ministério Público Federal, a representação judicial da 
União. 
Considerando-se que a organização do Ministério Público Federal, em carreira, por força do referido 
dispositivo, deverá levar em conta que o exercício das funções de representante judicial da União não 
poderá ocorrer cumulativamente com a das demais funções institucionais, perdeu sentido a opção 
prevista no art. 117. 
A supressão proposta, por conseguinte, visa apenas a eliminar o conflito entre o art. 117 e o 
mencionado art. 103. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O art. que a emenda pretende suprimir é necessário. 
   
   EMENDA:00347 PREJUDICADA 
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 do art. 118, do capítulo VI, das disposições transitórias  
Modifique-se a redação do art. 118, adotando-se a seguinte:  
Art. 118. - Os membros da carreira do  
Ministério Público do Tribunal de Contas da União  
integrar-se-ão no quadro do Ministério Público  
Federal, na forma que dispuser a respectiva lei orgânica. 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Quanto à integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, perde o sentido, em 
face da disposição expressa do art. 99. E não podia deixar de ser assim, considerando-se que o 
Substitutivo preserva a especialização dos ramos da Justiça da União, a que deve corresponder, 
necessariamente, similar especialização no âmbito do Ministério Público. 
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Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00497 PREJUDICADA 
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 supressiva do art. 119, do Capítulo  
VI, das Disposições Transitórias  
Suprima-se, na Seção III, do Judiciário, o art. 119. 
Justificativa: 
Mantendo o Substitutivo a estrutura do Ministério Público da União, de acordo com o critério 
estabelecido no art. 99 e incisos, o dispositivo a ser suprimido perdeu objeto. E não podia deixar de 
ser assim, considerando-se que o Substitutivo preservou a especialização dos ramos da Justiça da 
União, a que deve corresponder, necessariamente, similar critério no âmbito do Ministério Público. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00498 PREJUDICADA 
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 supressiva do art. 117, do Capítulo  
VI, das Disposições Transitórias  
Suprima-se na Seção III, do Judiciário, o art. 117 
Justificativa: 
O art. 103, preservou, como atribuição do Ministério Público Federal, a representação judicial da 
União. 
Considerando-se que a organização do Ministério Público Federal, em carreira, por força do referido 
dispositivo, deverá levar em conta que o exercício das funções de representante judicial da União não 
poderá ocorrer cumulativamente com a das demais funções institucionais, perdeu sentido a opção 
prevista no art. 117. 
A supressão proposta, por conseguinte, visa apenas a eliminar o conflito entre o art. 117 e o 
mencionado art. 103. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00528 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Substitutivo  
Suprima-se, no artigo 118, a expressão: 'do Tribunal de Contas da União', resultando, assim,  
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nestes termos:  
Art. 118 - Os membros de carreira do Ministério Público do Trabalho e Militar integrar-se-ão no 
Quadro de Carreira do Ministério Público Federal, aplicando-se-lhes o disposto no artigo anterior. 
Justificativa: 
A presente Emenda impõe-se, por motivo de coerência e em virtude das Emendas já apresentadas, 
visando, uma, a suprimir no item I do artigo 99, do mesmo Substitutivo, a referência ao Tribunal de 
Contas da União, e outra, a acrescentar um item (o V) ao mesmo artigo 99, para ali prever o 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00541 PREJUDICADA 
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 do art. 118, do capítulo VI, das disposições transitórias  
Modifique-se a redação do art. 118, adotando-se a seguinte:  
Art. 118 - Os membros da carreira do  
Ministério Público do Tribunal de Contas da União  
integrar-se-ão no quadro do Ministério Público  
Federal, na forma que dispuser a respectiva lei orgânica. 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Quanto à integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, perde o sentido, em 
face da disposição expressa do art. 99. E não podia deixar de ser assim, considerando-se que o 
Substitutivo preserva a especialização dos ramos da Justiça da União, a que deve corresponder, 
necessariamente, similar especialização no âmbito do Ministério Público. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00551 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 119, do Capítulo VI, das Disposições Transitórias  
Suprima-se, na Seção III, do Judiciário, o art. 119 
Justificativa: 
Mantendo o Substitutivo a estrutura do Ministério Público da União, de acordo com o critério 
estabelecido no art. 99 e incisos, o dispositivo a ser suprimido perdeu objeto. E não podia deixar de 
ser assim, considerando-se que o Substitutivo preservou a especialização dos ramos da Justiça da 
União, a que deve corresponder, necessariamente, similar critério no âmbito do Ministério Público. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00552 PREJUDICADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 117, do Capítulo VI, das Disposições Transitórias  
Suprima-se na Seção III, do Judiciário, o art. 117 
Justificativa: 
O art. 103, preservou, como atribuição do Ministério Público Federal, a representação judicial da 
União. 
Considerando-se que a organização do Ministério Público Federal, em carreira, por força do referido 
dispositivo, deverá levar em conta que o exercício das funções de representante judicial da União não 
poderá ocorrer cumulativamente com a das demais funções institucionais, perdeu sentido a opção 
prevista no art. 117. 
A supressão proposta, por conseguinte, visa apenas a eliminar o conflito entre o art. 117 e o 
mencionado art. 103. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00557 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 118, do Capítulo VI, das Disposições Transitórias  
Modifique-se a redação do art. 118, adotando-se a seguinte:  
Art. 118 - Os membros da carreira do  
Ministério Público do Tribunal de Contas da União  
integrar-se-ão no quadro do Ministério Público  
Federal, na forma que dispuser a respectiva lei orgânica. 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Quanto à integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, perde o sentido, em 
face da disposição expressa do art. 99. E não podia deixar de ser assim, considerando-se que o 
Substitutivo preserva a especialização dos ramos da Justiça da União, a que deve corresponder, 
necessariamente, similar especialização no âmbito do Ministério Público. 
Parecer:   
   A matéria está superada prejudicada 
   
   EMENDA:00573 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Ao artigo 117, do Substitutivo apresentado  
pelo relator, seja dada a seguinte redação:  
"Art. 117 - Os membros do Ministério público  
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que estiverem em exercício quando da promulgação  
desta Constituição, poderão optar por integrar a  
advocacia da União, no prazo de sessenta dias a  
contar daquela data, juntamente com os advogados  
da Administração Direta e Autárquica, integrantes  
do sistema de que trata o Decreto no 93.237, de 8  
de setembro de 1986". 
Justificativa: 
Nos termos em que está posto originariamente pelo Relator, este artigo 117 conflita com os princípios 
institucionais do Ministério Público, prática que pode ser tomada como imperdoável dentro de um 
texto constitucional que se quer perfeito e escoimado de erros ou enganos. 
Não posso considerar como intencional o equívoco manifesto naquela redação. O próprio Relator, 
expondo a feitura de seu trabalho, reconheceu que o mesmo “contém falhas e imprecisões de forma 
e de fundo”. Talvez a mais grave seja esta que estou querendo corrigir. 
Criar duas carreiras dentro do Ministério Público, uma de custos legis puro e outra de advogados e 
representantes da União em Juízo, é atentar contra a unidade e a indivisibilidade da instituição, que o 
próprio texto do Relator reconhece como indispensável. Dividir uma casa é não querer que a mesma 
não subsista. 
Entretanto, pode ocorrer entre os membros do Ministério Público a preferência pelo exercício da 
Advocacia da União. Abra-se, então, aos membros do Ministério Público, o direito à opção por 
integrarem a Advocacia da União, juntamente com os que integram o Sistema de que trata o Decreto 
nº 93.237, de 8 de setembro de 1986, que institui a Advocacia Consultiva da União. 
É certo que o Ministério Público se desvia de suas funções singulares quando exerce a Advocacia da 
União perante os Juízes e Tribunais de Justiça. As principais Unidades da Federação já 
estabeleceram e organizaram as Advocacias do Estado, independentes e desvinculadas, sem 
qualquer envolvimento com o Ministério Público. A União Federal, que já dispõe de uma estrutura 
organizada para o exercício de sua Advocacia, insiste em usar o Ministério Público para aquela 
finalidade, fato que merece severa crítica e imediata repulsa. 
O Ministério Público não pode ser parte em um processo na condição de Advogado e de parte, 
quando nele se integra como representante da sociedade e na qualidade de fiscal da lei e de sua 
correta aplicação. A dúplice função, atualmente exercida pelo Ministério Público, é uma heresia que 
esta Assembleia Nacional Constituinte precisa corrigir. 
Sendo impropria a representação da União, em juízo, através do Ministério Público, é de se sentir a 
necessidade de se organizar a Advocacia da União, tomando-se por base o Decreto nº 93.237, de 8 
de setembro de 1986. É o que busco alcançar através desta emenda. É a justificação. 
Parecer:   
   A matéria está superada prejudicada 
   
   EMENDA:00610 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao parecer e substitutivo do relator  
Acrescente-se o seguinte:  
"Art. 128 Os atuais integrantes do Quadro  
Suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e  
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas  
funções, serão aproveitados em cargo do quadro da  
carreira do Ministério Público Federal,  
respeitados os direitos dos candidatos aprovados  
em concurso". 
Justificativa: 
A presente Emenda visa acrescentar à redação do artigo 55 do Anteprojeto da Subcomissão do 
Poder Judiciário a expressão in fine “respeitados os direitos dos candidatos aprovados em concurso”. 
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Trata-se de medida cautelar para preservar os direitos adquiridos daqueles que se submeteram a 
rígidos concursos de provas e títulos, medida da mais inteira justiça, a exemplo do que prescreveu a 
Constituição vigente no seu artigo 195, quando respeitou os direitos dos candidatos aprovados em 
concurso para os cargos de auditor e promotor de Justiça Militar. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00617 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer e Substitutivo do Relator.  
Acrescente-se ao art. 119, o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único - Os membros do Ministério  
Público do Trabalho, Militar e Federal poderão  
optar por exercer suas funções junto aos juízes e  
Tribunais em que estiverem lotados, no prazo de  
sessenta dias a contar da data da promulgação  
desta Constituição". 
Justificativa: 
Há impossibilidade técnica de esses profissionais exercerem seu oficio em área que nunca 
funcionaram, acarretando prejuízos à comunidade. 
A medida alvitrada na emenda evitará tal situação. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00974 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 117 do Substitutivo da  
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo: 
Justificativa: 
A supressão de tal artigo deve ser feita já que compete ao Ministério Público da União a sua 
representação judicial, conforme artigo 103 do substitutivo, não podendo desta forma os membros do 
Ministério Público Federal optarem por aquela atividade. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:01046 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva ao Art. 119 do Capítulo VI,  
das Disposições Transitórias, Seção II, do Judiciário.  
No Artigo 119 acrescente-se o seguinte parágrafo:  
Parágrafo Único - Os membros do Ministério  
Público da União poderão optar por integrar a  
carreira jurídica de Defensor Público, no prazo de  
noventa dias após a data de início de vigência  
desta Constituição. 
Justificativa: 
Criada a Defensoria Pública, com as mesmas prerrogativas e vedação do Ministério Público, deve-se 
dar aos membros deste o direito de opção pela nova carreira. 
Parecer:   
   Contrário. O objetivo da emenda pode ser atingido na lei ordinária. 
   
   EMENDA:01072 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 118, do Capítulo  
VI, das Disposições Transitórias  
Modifique-se a redação do art. 118, adotando-  
se a seguinte:  
Art. 118. Os membros da carreira do  
Ministério Público do Tribunal de Contas da União  
integrar-se-ão no quadro do Ministério Público  
Federal, na forma que dispuser a respectiva lei orgânica. 
Justificativa: 
A atribuição, ao Ministério Público Federal, de funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a 
necessidade de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes dos cargos de 
Ministério Público junto a essa Corte. 
Quanto à integração dos membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, perde o sentido, em 
face da disposição expressa do art. 99. E não podia deixar de ser assim, considerando-se que o 
Substitutivo preserva a especialização dos ramos da Justiça da União, a que deve corresponder, 
necessariamente, similar especialização no âmbito do Ministério Público. 
Parecer:   
   Contrário. O propósito da emenda será decorrência do próprio processo de organização do 
Ministério Público. 
   
   EMENDA:01147 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   No Substitutivo do Relator, suprima-se o art. 117 - Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
Não existe agora o sentido dessa norma eis que a mesma só tinha sentido quando existia alguma 
dúvida relativamente à representação judicial, hoje sanada pela redação que o Substitutivo conferiu 
ao art. 103. 
Parecer:   
   Acolho a argumentação trazida pelo autor. Pela aprovação. 
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   EMENDA:01148 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, na parte das Disposições Transitórias, o art. 118. 
Justificativa: 
A opção contida neste artigo perdeu toda a razão de ser face ao que dispõe o art. 99 que manteve 
ramos separados para o Ministério Público. 
Parecer:   
   Inteira razão assiste ao autor. Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00019 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva Para Adequação do Texto.  
Dê-se ao Art. 459 do Anteprojeto do Senhor  
Relator a seguinte redação:  
"Art. 459 - Os atuais integrantes do quadro  
suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e  
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas  
funções, farão parte do quadro da respectiva carreira". 
Justificativa: 
A Emenda visa apenas oferecer ligeira correção ao texto aprovado pela Subcomissão do Poder 
Executivo, bem assim, pela Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo. 
Substitui-se a expressão “aproveitamento” pela frase “farão parte”. 
A Lei nº 6.788/80, de 28.05.80, reestruturou as carreiras do Ministério Público da União, junto à 
Justiça do Trabalho e Militar, efetivando os Substitutos, que, através dos artigos 7º e 12º, passaram a 
integrar um quadro suplementar, vedando, todavia, seu ingresso na carreira. Tais substitutos ressalte-
se, que não substituem a ninguém, ficaram estagnados na mesma classe (2ª categoria), sem direito à 
promoção, tornando-se, assim, uma medida discriminatória, vez que tem as mesmas obrigações e 
deveres dos membros da carreira, mas não os mesmos direitos. Por outro lado, podem ser nomeados 
Juízes dos Tribunais. Por outro lado, podem ser nomeados Juízes dos Tribunais do Trabalho, como 
já ocorreu no Rio de Janeiro, Campinas e Salvador. A extinção de o Quadro Suplementar, e, por 
conseguinte, passando seus membros para a carreira não trará qualquer ônus aos cofres públicos, e, 
nem tampouco prejuízo aos já efetivos, pois que será respeitada a ordem da antiguidade. Assim, a 
adoção do dispositivo em discussão nas Disposições Transitórias, é medida de inteira justiça, 
passando os seus membros a integrar a carreira, respeitado o direito dos demais. In-casu, está a 
Emenda, corrigindo a técnica legislativa. 
   
   EMENDA:00946 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO TÍTULO X - DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS  
Modifique-se o § 2o. do artigo 457, que passará a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
e membros do Ministério Público do Distrito  
Federal e dos Territórios, fica assegurada a opção  
entre as carreiras do Ministério Público Federal,  
Ministério Público do Distrito Federal e dos  
Territórios e da Procuradoria da União." 
Justificativa: 
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios exercita serviços reservados à União no 
Distrito Federal, não obstante de âmbito territorial restrito. 
Seus membros são, assim, e de consequência, servidores federais. 
Em assim sendo, quando o Anteprojeto, no § 2º, do seu artigo 457, admite que os membros do 
“Parquet” federal poderão optar por integrar a carreira da representação judicial da União, de igual 
modo dever-se-á permitir que os membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, 
mediante opção, possam, a seu turno, exercitar o mesmo direito, pois, ao contrário, estar-se-ia 
laborando e odiosa discriminação entre membros de Instituições análogas e de finalidades legais 
idênticas, além de vilipendiar-se o Princípio Constitucional da Equidade. 
   
   EMENDA:01758 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado - § 1o. do artigo 457 do Anteprojeto  
Suprima-se o § 1o. do artigo 457 do  
anteprojeto, por desnecessário e impróprio,  
considerando o dispositivo no § 2o. do artigo 235  
e no § 3o. do artigo 190 do mesmo anteprojeto. 
Justificativa: 
Diz o § que se quer suprimir que “o Procurador Geral da República, no prazo de cento e vinte dias, 
encaminhará, por intermédio do Presidente da República, os Projetos das Leis Orgânicas previstas 
nestas disposições transitórias”. 
O texto evidencia algumas impropriedades. Há várias leis orgânicas previstas nas “Disposições 
Transitórias”: artigo 448, § 1º (organização e instalação dos novos Estados), artigo 449 (todas as leis 
complementares previstas “nesta Constituição e as leis que a elas deverão se adaptar...”), artigo 457, 
§ 1º (Ministério Público e Procuradoria Geral da União), artigo 465 (alíquotas de impostos) e artigo nº 
467 (que se reporta à lei complementar a que se refere o artigo 285, item II). 
Em especifico, o “caput” do artigo 457 se refere ao Ministério Público “da União”, geralmente tratado 
no Anteprojeto sob o nome de Ministério Público Federal, e à Procuradoria Geral da União. Esta 
última está tratada no artigo 190 e seus parágrafos. O primeiro, no artigo 234 e seguintes. 
O § 3º do artigo190 defere ao Presidente da República a iniciativa da Lei Complementar que 
organizará a Procuradoria-Geral da União. O § 2º, do artigo 235, defere aos respectivos 
Procuradores-Gerais, a iniciativa das propostas que versem sobre a organização de cada Ministério 
Público, dos quais um é o Ministério Público Federal. O § 1º do artigo 457 mistura as coisas, retirando 
do Presidente da República a iniciativa quanto à Procuradoria-Geral da União, e dos Procuradores-
Gerais a iniciativa quanto aos respectivos Ministérios Públicos. Defere tudo ao Procurador-Geral da 
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República, a quem incumbe por excesso o elaborar as demais leis orgânicas previstas nas 
Disposições Transitórias do Anteprojeto. 
É evidente que a supressão ora proposta é um imperativo de sistematização, pois o mérito das 
questões envolvidas deverá ser apreciado quando do exame dos respectivos títulos. 
Assim, espero o acolhimento desta Emenda Supressiva, por necessária à forma e à lógica do texto 
constitucional. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Aprovada, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 1927-0 com subemenda. 
   
   EMENDA:01927 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 457, a redação seguinte:  
"O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte  
dias, encaminhará ao Congresso Nacional, os  
Projetos das Leis Orgânicas previstas nestas  
Disposições Transitórias". 
Justificativa: 
A Emenda visa aprimorar a redação aprovada originalmente, pois, como se encontra, transforma o 
Presidente da República em simples encaminhador de proposta legislativa elaborada pelo Chefe do 
Ministério Público Federal, o que significa uma injustificável “capitis diminutio” ao Chefe do Poder 
Executivo, em violação a uma longa tradição histórica brasileira, sendo, além do mais, incompatível 
com o § 3º do art. 190 do Anteprojeto. 
Parecer:   
   Acolho em parte a proposta de modificações com a seguinte subemenda para compatibilização com 
o caput:  
Dê-se ao § 1o. do Art. 457 a seguinte redação:  
"§ 1o. O Procurador Geral da República, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará, por intermédio 
da Presidência da República, os projetos de leis complementares previstas no caput deste artigo.". 
   
   EMENDA:03389 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 459  
Suprima-se o artigo 459 do anteprojeto de Constituição: 
Justificativa: 
No momento em que se busca consolidar a exigência de concurso público para admissão de 
servidores públicos, inclusive nas estatais brasileiras – iniciativa altamente moralizadora – é 
impossível que tenhamos no texto da nova Constituição dispositivo como o artigo 459. Sua supressão 
do anteprojeto é exigência dos artigos 85, inciso II e 309, parágrafo 4º, também incluídos neste 
anteprojeto. 
   
   EMENDA:03797 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado art. 457  
Adite-se ao anteprojeto:  
Art. 457  
Parágrafo quarto:  
"Aos atuais procuradores de Autarquia, fica assegurada opção para carreira de procurador da União." 
Justificativa: 
Os procuradores Autárquicos têm atribuições de defender o patrimônio e os mandamentos legais das 
autarquias, com similares funções aos Procuradores da União. Deve-se assim lhes ser reservado o 
mesmo tratamento dispensado aos atuais procuradores pelo anteprojeto. 
   
   EMENDA:03809 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   - O § 2o. do art. 457 das Disposições  
Transitórias passa a ter a seguinte redação:  
"Aos atuais Procuradores da República e  
Membros do Ministério Público do Distrito Federal  
e Territórios fica assegurada a opção entre as  
carreiras do Ministério Público Federal,  
Ministério Público do Distrito Federal e  
territórios e da Procuradoria da União." 
Justificativa: 
Está previsto no Anteprojeto da Constituição a possibilidade de opção à recém-projetada 
PROCURADORIA DA UNIÃO pelos atuais Procuradores da República. A adotar dita opção não seria 
de Boa justiça não dar aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a mesma 
oportunidade, principalmente àqueles que desde o início de carreira mostraram pendores ao exercício 
do mister, mais propriamente como procuradores (defensores). 
A aprovação pelos nobres constituintes da presente emenda substitutiva será um gesto de justiça 
com aplicação igualitária de direitos aos membros do Ministério Público Federal e do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, todos pertencentes aos quadros da União. 
   
   EMENDA:04133 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Dispositivo Emendado: art. 459.  
Acrescente-se ao art. 459 o seguinte parágrafo:  
Art. 459. ........................  
Parágrafo Único. São mantidos no exercício de  
suas funções de Ministério Público os atuais  
Procuradores junto aos Tribunais de Contas e  
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Órgãos congêneres, aos quais se aplicam as  
disposições do Capítulo V desta Constituição. 
Justificativa: 
Em face do tratamento que o anteprojeto oferece para o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União e, por extensão, ao de cada Estado, é mister aclarar a situação dos Procuradores 
que oficiam perante aquelas Cortes, sobretudo diante do preceito do § 5º do artigo 237, à vista de 
que, no momento, são titulares de cargos isolados de provimento efetivo. 
Não se trata de disposição inovadora, mas complementar da solução oferecida, em suprimento ao 
silêncio do anteprojeto a esse respeito. 
   
   EMENDA:04534 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 457 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 457 - Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal exercerá as atribuições de ambas. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, trocando-se “preservará” por “excercerá”. 
Parecer:   
   Concordamos com o autor da emenda.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00016 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO.  
Dê-se ao Art. 453 do projeto do Senhor Relator a seguinte redação:  
"Art. 453 - Os atuais integrantes do quadro  
suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e  
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas  
funções, farão parte do quadro da respectiva carreira". 
Justificativa: 
A Emenda visa apenas oferecer ligeira correção ao texto aprovado pela Subcomissão do Poder 
Executivo, bem assim, pela Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo. 
Substitui-se a expressão “aproveitamento” pela frase “farão parte”. 
A Lei nº 6.788/80, de 28.05.80, reestruturou as carreiras do Ministério Público da União, junto à 
Justiça do Trabalho e Militar, efetivando os Substitutos, que, através dos artigos 7º e 12º, passaram a 
integrar um quadro suplementar, vedando, todavia, seu ingresso na carreira. Tais substitutos ressalte-
se, que não substituem a ninguém, ficaram estagnados na mesma classe (2ª categoria), sem direito à 
promoção, tornando-se, assim, uma medida discriminatória, vez que tem as mesmas obrigações e 
deveres dos membros da carreira, mas não os mesmos direitos. Por outro lado, podem ser nomeados 
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Juízes dos Tribunais. Por outro lado, podem ser nomeados Juízes dos Tribunais do Trabalho, como 
já ocorreu no Rio de Janeiro, Campinas e Salvador. A extinção de o Quadro Suplementar, e, por 
conseguinte, passando seus membros para a carreira não trará qualquer ônus aos cofres públicos, e, 
nem tampouco prejuízo aos já efetivos, pois que será respeitada a ordem da antiguidade. Assim, a 
adoção do dispositivo em discussão nas Disposições Transitórias, é medida de inteira justiça, 
passando os seus membros a integrar a carreira, respeitado o direito dos demais. In-casu, está a 
Emenda, corrigindo a técnica legislativa. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos, os fundamentos da justificação da emenda. 
   
   EMENDA:00881 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO TÍTULO X - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Modifique-se o § 2o., do artigo 451, que  
passará a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
e membros do Ministério Público do Distrito  
Federal e dos Territórios, fica assegurada a opção  
entre as carreiras do Ministério Público Federal,  
Ministério Público do Distrito Federal e dos  
Territórios e da Procuradoria da União." 
Justificativa: 
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios exercita serviços reservados à União no 
Distrito Federal, não obstante de âmbito territorial restrito. 
Seus membros são, assim, e de consequência, servidores federais. 
Em assim sendo, quando o Anteprojeto, no § 2º, do seu artigo 457, admite que os membros do 
“Parquet” federal poderão optar por integrar a carreira da representação judicial da União, de igual 
modo dever-se-á permitir que os membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, 
mediante opção, possam, a seu turno, exercitar o mesmo direito, pois, ao contrário, estar-se-ia 
laborando e odiosa discriminação entre membros de Instituições análogas e de finalidades legais 
idênticas, além de vilipendiar-se o Princípio Constitucional da Equidade. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:01649 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado - § 1o. do artigo 451 do projeto  
Suprima-se o § 1o. do artigo 451 do  
projeto, por desnecessário e impróprio, considerando  
o disposto no § 2o. do artigo 231 e no § 3o. do  
artigo 186 do anteprojeto. 
Justificativa: 
Diz o § que se quer suprimir que “o Procurador Geral da República, no prazo de cento e vinte dias, 
encaminhará, por intermédio do Presidente da República, os Projetos das Leis Orgânicas previstas 
nestas disposições transitórias”. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 45  

 

O texto evidencia algumas impropriedades. Há várias leis orgânicas previstas nas “Disposições 
Transitórias”: artigo 448, § 1º (organização e instalação dos novos Estados), artigo 449 (todas as leis 
complementares previstas “nesta Constituição e as leis que a elas deverão se adaptar...”), artigo 457, 
§ 1º (Ministério Público e Procuradoria Geral da União), artigo 465 (alíquotas de impostos) e artigo nº 
467 (que se reporta à lei complementar a que se refere o artigo 285, item II). 
Em especifico, o “caput” do artigo 457 se refere ao Ministério Público “da União”, geralmente tratado 
no Anteprojeto sob o nome de Ministério Público Federal, e à Procuradoria Geral da União. Esta 
última está tratada no artigo 190 e seus parágrafos. O primeiro, no artigo 234 e seguintes. 
O § 3º do artigo190 defere ao Presidente da República a iniciativa da Lei Complementar que 
organizará a Procuradoria-Geral da União. O § 2º, do artigo 235, defere aos respectivos 
Procuradores-Gerais, a iniciativa das propostas que versem sobre a organização de cada Ministério 
Público, dos quais um é o Ministério Público Federal. O § 1º do artigo 457 mistura as coisas, retirando 
do Presidente da República a iniciativa quanto à Procuradoria-Geral da União, e dos Procuradores-
Gerais a iniciativa quanto aos respectivos Ministérios Públicos. Defere tudo ao Procurador-Geral da 
República, a quem incumbe por excesso o elaborar as demais leis orgânicas previstas nas 
Disposições Transitórias do Anteprojeto. 
É evidente que a supressão ora proposta é um imperativo de sistematização, pois o mérito das 
questões envolvidas deverá ser apreciado quando do exame dos respectivos títulos. 
Assim, espero o acolhimento desta Emenda Supressiva, por necessária à forma e à lógica do texto 
constitucional. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. A forma com que o projeto aborda a matéria 
parece mais abrangente. 
   
   EMENDA:01813 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 451, a redação seguinte:  
"O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte  
dias, encaminhará ao Congresso Nacional, os  
Projetos das Leis Orgânicas previstas nestas  
Disposições Transitórias". 
Justificativa: 
A Emenda visa aprimorar a redação aprovada originalmente, pois, como se encontra, transforma o 
Presidente da República em simples encaminhador de proposta legislativa elaborada pelo Chefe do 
Ministério Público Federal, o que significa uma injustificável “capitis diminutio” ao Chefe do Poder 
Executivo, em violação a uma longa tradição histórica brasileira, sendo, além do mais, incompatível 
com o § 3º do art. 186 do Anteprojeto. 
Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre o tema. Pela prejudicalidade. 
 
   EMENDA:03196 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 46  

 

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 453  
Suprima-se o artigo 453 do Projeto de Constituição: 
Justificativa: 
No momento em que se busca consolidar a exigência de concurso público para admissão de 
servidores públicos, inclusive nas estatais brasileiras – iniciativa altamente moralizadora – é 
impossível que tenhamos no texto da nova Constituição dispositivo como o artigo 453. Sua supressão 
do anteprojeto é exigência dos artigos 86, inciso II e 308, parágrafo 4º, também incluídos neste 
anteprojeto. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03573 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado art. 451  
Adite-se ao Projeto:  
Art. 451  
Parágrafo quarto:  
"Aos atuais procuradores de Autarquia, fica  
Assegurada opção para carreira de procurador da União." 
Justificativa: 
Os procuradores Autárquicos têm atribuições de defender o patrimônio e os mandamentos legais das 
autarquias, com similares funções aos Procuradores da União. Deve-se assim lhes ser reservado o 
mesmo tratamento dispensado aos atuais procuradores pelo anteprojeto. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:03585 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   - O § 2o. do art. 451 das DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS passa a ter a seguinte redação:  
"Aos atuais Procuradores da República e  
Membros do Ministério Público do Distrito Federal  
e Territórios fica assegurada a opção entre as  
carreiras do Ministério Público Federal,  
Ministério Público do Distrito Federal e  
Territórios e da Procuradoria da União". 
Justificativa: 
Está previsto no Anteprojeto da Constituição a possibilidade de opção à recém-projetada 
PROCURADORIA DA UNIÃO pelos atuais Procuradores da República. A adotar dita opção não seria 
de Boa justiça não dar aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a mesma 
oportunidade, principalmente àqueles que desde o início de carreira mostraram pendores ao exercício 
do mister, mais propriamente como procuradores (defensores). 
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A aprovação pelos nobres constituintes da presente emenda substitutiva será um gesto de justiça 
com aplicação igualitária de direitos aos membros do Ministério Público Federal e do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, todos pertencentes aos quadros da União. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
 
   EMENDA:03893 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
DISPOSOTIVO EMENDADO: art. 453.  
Acrescente-se ao art. 453 o seguinte parágrafo:  
Art. 453. .........................  
Parágrafo Único. São mantidos no exercício de  
suas funções de Ministério Público os atuais  
Procuradores junto aos Tribunais de Contas e  
Órgãos congêneres, aos quais se aplicam as  
disposições do Capítulo V desta Constituição. 
Justificativa: 
Em face do tratamento que o anteprojeto oferece para o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União e, por extensão, ao de cada Estado, é mister aclarar a situação dos Procuradores 
que oficiam perante aquelas Cortes, sobretudo diante do preceito do § 5º do artigo 237, à vista de 
que, no momento, são titulares de cargos isolados de provimento efetivo. 
Não se trata de disposição inovadora, mas complementar da solução oferecida, em suprimento ao 
silêncio do anteprojeto a esse respeito. 
Parecer:   
   O que se propõe, com a presente emenda, não corresponde à orientação adotada pelo Relator.  
O parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:05293 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto.  
Dê-se ao Art. 453 do Projeto do Senhor  
Relator a seguinte redação:  
"Art. 453 - os atuais integrantes do quadro  
suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e  
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas  
funções, farão parte do quadro da respectiva carreira". 
Justificativa: 
A Emenda visa apenas oferecer ligeira correção ao texto aprovado pela Subcomissão do Poder 
Executivo, bem assim, pela Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo. 
Substitui-se a expressão “aproveitamento” pela frase “farão parte”. 
A Lei nº 6.788/80, de 28.05.80, reestruturou as carreiras do Ministério Público da União, junto à 
Justiça do Trabalho e Militar, efetivando os Substitutos, que, através dos artigos 7º e 12º, passaram a 
integrar um quadro suplementar, vedando, todavia, seu ingresso na carreira. Tais substitutos ressalte-
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se, que não substituem a ninguém, ficaram estagnados na mesma classe (2ª categoria), sem direito à 
promoção, tornando-se, assim, uma medida discriminatória, vez que tem as mesmas obrigações e 
deveres dos membros da carreira, mas não os mesmos direitos. Por outro lado, podem ser nomeados 
Juízes dos Tribunais. Por outro lado, podem ser nomeados Juízes dos Tribunais do Trabalho, como 
já ocorreu no Rio de Janeiro, Campinas e Salvador. A extinção de o Quadro Suplementar, e, por 
conseguinte, passando seus membros para a carreira não trará qualquer ônus aos cofres públicos, e, 
nem tampouco prejuízo aos já efetivos, pois que será respeitada a ordem da antiguidade. Assim, a 
adoção do dispositivo em discussão nas Disposições Transitórias, é medida de inteira justiça, 
passando os seus membros a integrar a carreira, respeitado o direito dos demais. In-casu, está a 
Emenda, corrigindo a técnica legislativa. 
Parecer:   
   Onde o Projeto diz "serão aproveitados", a Emenda redige "farão parte". Não está esclarecida qual 
a utilidade da mudança.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:06443 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 453.  
Acrescente-se ao art. 453 o seguinte parágrafo:  
Art. 453. ...........................  
Parágrafo único. São mantidos no exercício de  
suas funções de Ministério Público os atuais  
Procuradores junto aos Tribunais de Contas e  
órgãos congêneres, aos quais se aplicam as  
disposições do Capítulo V desta Constituição. 
Justificativa: 
Em face do tratamento que o anteprojeto oferece para o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União e, por extensão, ao de cada Estado, é mister aclarar a situação dos Procuradores 
que oficiam perante aquelas Cortes, sobretudo diante do preceito do § 5º do artigo 233, à vista de 
que, no momento, são titulares de cargos isolados de provimento efetivo. 
Parecer:   
   Pela aprovação, suprimida a parte final, extremamente vaga: "e órgãos congêneres, aos quais se 
aplicam as disposições do Capítulo V desta Constituição". 
 
 
   EMENDA:08245 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Incluir no Título X, nas Disposições  
Transitórias do Projeto de Constituição, o  
seguinte texto:  
Art. - Os atuais procuradores junto aos  
órgãos de fiscalização de contas federais,  
estaduais e municipais, passam a integrar o  
Ministério Público, a quem caberá essa atividade. 
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Justificativa: 
Tribunais e Conselhos de Contas mantêm procuradores com atividades típicas atinentes ao Ministério 
Público. Impõe-se dispositivo constitucional que determine que esses serviços devem ser prestados, 
necessariamente, pelo mencionado Ministério Público, com o aproveitamento dos atuais 
procuradores dos órgãos de exame de contas em seus quadros, mediante condições a serem 
declaradas em lei ordinária. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos os fundamentos da Emenda. 
   
   EMENDA:08521 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Artigo 451, §§ 1o. e  
2o. - Disposições Transitórias. Suprima-se o § 3o.  
do mesmo artigo 451.  
Dê-se ao art. 451 e aos §§ 1o. e 2o. a  
seguinte redação, suprimindo-se o § 3o.:  
Art. 451.- Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público Federal e da  
Advocacia da União, o Ministério Público Federal  
exercerá, cumulativamente, as suas funções e a  
representação judicial da União.  
§ 1o.- O Procurador Geral da República, no  
prazo de cento e vinte dias contados a partir da  
data da promulgação desta Constituição, proporá ao  
Congresso Nacional, através da Presidência da  
República, o projeto de lei complementar do  
Ministério Público.  
§ 2o.- Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público e da Advocacia da União, esta  
integrada pelos membros do Sistema da Advocacia  
Consultiva da União. 
Justificativa: 
Reconhecida, pelo Projeto de Constituição a impropriedade da acumulação das atuais funções do 
Ministério Público, tanto que o artigo 186 cria a Procuradoria Geral da União para promover a defesa 
judicial e extrajudicial da União, nas Disposições Transitórias, o artigo 451 deve ser redigido de forma 
a que a situação atual seja mantida até que se aprovem as leis complementares que organizem uma 
e outra daqueles Instituições. 
Atualmente a União tem a sua Advocacia Consultiva organizada de forma sistêmica o Sistema da 
Advocacia Consultiva da União integrada pelos Assistentes Jurídicos, Procuradores de Autarquias 
Federais. Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores junto ao Tribunal Marítimo e Advogados 
de Ofício são, ao todo, cerca de 3.500 Advogados, todos admitidos ao Serviço Público Federal 
mediante concurso público de provas e de provas e títulos. 
A Advocacia Contenciosa, de interessa da União, vem sendo exercida pelo Ministério Público 
Federal, que vem acumulando, embora o fato contrarie a doutrina e o direito, tais funções com a sua 
função singular de fiscal da lei e de sua correta aplicação e de defensor dos direitos inerentes à 
sociedade. 
Manter o texto na forma em que está o artigo 451 impede a que o Sistema da Advocacia da União 
mantenha-se atuante até a aprovação das respectivas leis complementares do Ministério Público e da 
Advocacia da União (Procuradoria Geral da União), fazendo com que o Ministério Público assuma por 
um espaço de tempo, suas funções singulares e mais a Advocacia Contenciosa e a Advocacia 
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Consultiva da União. O Legislador Constituinte precisa estar atento para este detalhe a fim de evitar 
tamanho equívoco. Daí a Emenda proposta quanto ao “caput” do artigo 451, que resolve este entrave 
do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Quanto ao § 1º, é de corrigir o seu texto para que o Procurador Geral da República somente tenha a 
ver com a lei complementar do Ministério Público, e não com a da Advocacia da União (Procuradoria 
Geral da União), pois, quanto a esta no artigo 186, § 3º, o Projeto de Constituição já disse, em 
disposição não transitória que “Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, 
estabelecerá a organização da Procuradora Geral da União”. Deve prevalecer, pois, esta Emenda. 
No relativo ao § 2º, há um aprimoramento no texto do Projeto a fim de esclarecer que os membros do 
Sistema da Advocacia Consultiva da União integram, naturalmente, a Advocacia da União 
(Procuradoria Geral da União) de que trata o já mencionado artigo 186, permitida a opção para a 
mesma carreira aos atuais membros do Ministério Público Federal, considerando o fato de que os 
mesmos exerçam, embora contrariando a doutrina e a jurisprudência, a Advocacia Contenciosa da 
União. 
Por fim, a Emenda opta pela supressão do § 3º uma vez que o Projeto de Constituição, quando cuida, 
separadamente, da Procuradoria Geral da União e da Procuradoria Geral da República, já 
estabelece, nos respectivos títulos, que ambas as carreiras admitem os seus membros, a partir da 
realização de concursos públicos de provas e títulos. Trata-se, pois, de uma repetição desnecessária. 
É a justificativa. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:08701 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Art. 451 e seus parágrafos.  
Ao artigo 451 e aos seus parágrafos 1o. e  
2o., suprimido o parágrafo 3o., dê-se a seguinte redação:  
Art. 451 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria-Geral da União, o Ministério Público  
Federal exercerá as suas funções e a representação  
judicial da União e os membros do Sistema da  
Advocacia Consultiva da União a advocacia consultiva.  
§ 1o. - A Lei Orgânica do Ministério Público  
Federal será proposta pelo Procurador Geral da  
República ao Congresso Nacional, no prazo de cento  
e vinte dias contados a partir da promulgação  
desta Constituição.  
§ 2o. - Integram a Procuradoria-Geral da  
União os membros do Sistema da Advocacia  
Consultiva da União, assegurada aos atuais  
Procuradores da República a opção entre as  
carreiras do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União. 
Justificativa: 
Esta Assembleia Nacional Constituinte vem consagrando o princípio histórico e doutrinário que 
sustenta e incompatibilidade do exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público Federal. 
Nada mais salutar que a adoção desta medida no âmbito e na esfera federal, uma vez que nos 
Estados desde há muito é prevalecente aquele impedimento especialmente no tocante à advocacia 
de interesse das pessoas jurídicas de direito público. Os membros do Ministério Público não exercem 
a representação judicial e nem realizam a consultoria jurídica das pessoas jurídicas de direito público. 
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Há, nos Estados, a Procuradoria do Estado, que abriga os Advogados do Estado, cujas funções se 
distanciam, por natureza, daquelas peculiares do Ministério Público. 
Ao adotar este mesmo procedimento, o Projeto de Constituição se revela, neste particular, bastante 
eficiente. O artigo 186, com seus parágrafos, cria a Procuradoria-Geral da União, atribuindo-lhe a 
competência para promover a defesa judicial e extrajudicial da União. Os artigos 230 a 234 cuidam do 
Ministério Público, e, no tocante ao Ministério Público Federal, para abriga-lo à Procuradoria-Geral da 
República, por força de uma interpretação elástica do que se pode ler no artigo 232. Não há no 
Projeto uma referência expressa, pelo menos nas disposições permanentes, à Procuradoria-Geral da 
República como um ente substantivo. A substantividade se revela na denominação do Ministério 
Público e, este, nas suas variáveis formas de expressão. 
Mas é logico que assim seja. O Ministério Público não assume o procuratório da União e nem dos 
Estados, posto que, os integrantes do Ministério Público abdicam da condição primeira de Advogados 
e, por força do exercício de suas nobres funções, passam a ser fiscais nos interesses dos direitos 
irrecusáveis da sociedade, no tocante ao cumprimento e à correta aplicação da lei. 
Negar, pois, ao Ministério Público Federal, o exercício da Advocacia da União, é respeitar a 
Instituição e enobrecê-la sobremaneira, é deixar ao “parquet” a singularidade de suas funções sem 
deferimento de outros que podem comprometer a parcialidade de que deve estar revestido o 
Ministério Público. 
Dito isto, se justifica plenamente que já na instituição da Procuradoria-Geral da União, a quem caberá 
à promoção da defesa judicial e extrajudicial da União, se estabeleça que os atuais Advogados da 
União, que são os membros do Sistema da Advocacia Consultiva da União, assumam, desde logo, o 
exercício das funções plenas da Advocacia Judicial e Extrajudicial da União, fato que se torna 
improvável se mantida a redação do artigo 451 do Projeto em discussão. 
É preciso ser claro neste assunto. Os Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores da Fazenda 
Nacional, os Procuradores de Autarquias Federais, que, na Administração Direta e Indireta, já 
exercitam o oficio da Advocacia, não podem ser relegados a uma possível ociosidade, se, as 
Disposições Transitórias não forem claras em incluí-los para as funções em aberto na nova 
Procuradoria-Geral da União, é uma questão de racionalidade, de interesse público, sobretudo 
considerando que aqueles servidores são todos admitidos por concurso público e já somam 
experiências notáveis no campo da Advocacia Consultiva e, por via de decorrência, contenciosa 
também. 
As demais alterações introduzidas por esta Emenda ao texto do Artigo 451 e seus parágrafos visam 
evitar colisões com situações inerentes aos artigos 186 e 230/234, sobretudo para limitar ao 
Procurador-Geral da República a elaboração somente da Lei Orgânica de sua instituição, sem 
envolver-se com a Procuradoria-Geral da União, de cuja Lei Complementar cuidará o Presidente da 
República. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:08703 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No projeto da Comissão de Sistematização, no  
título X - Disposições Transitórias, acrescente-se  
ao artigo 451, o seguinte parágrafo único,  
suprimindo-se, por via de consequência, os §§ 1o.,  
2o. e 3o., por desnecessários.  
"Parágrafo único - Os Assistentes Jurídicos  
União, os Procuradores da Fazenda Nacional, os  
Procuradores de Autarquias Federais, os  
Procuradores e os Advogados de Ofício junto ao  
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Tribunal Marítimo, integram a Procuradoria-Geral  
da União, de que trata o artigo 186 desta  
Constituição, designados Procuradores da União." 
Justificativa: 
O Ministério Público Federal vem acumulando, ao longo de anos, as suas funções singulares e 
pertinentes com a função de representar judicialmente a União Federal. Enquanto isto, outras cinco 
categorias de servidores, todas integradas por Bacharéis em Direito, Advogados admitidos no serviço 
público por concurso, exercem a chamada Advocacia Consultiva da União. 
Este entendimento, da separação das duas funções ainda atribuídas ao Ministério Público, foi 
pacificamente aceito e adotado na Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público e na 
Comissão (III) da Organização dos Poderes e Sistema de Governo. Daí, na Comissão Temática, o 
assunto ter evoluído à Instituição da Procuradoria-Geral da União, a quem cumprirá as tarefas de 
defender a representar judicial e extrajudicialmente a União. 
Insiste, entretanto, o Ministério Público em querer participar da Advocacia da União, mesmo 
enfraquecendo o “parquet” e esfacelando a Instituição. É o que se faz através do § 2º, do citado artigo 
451, parágrafo aquele que precisa ser suprimido. Diz o dispositivo que poderão os atuais membros do 
Ministério Público optar entre esta carreira e aquela que se cria no art. 186 do mesmo projeto, ou 
seja, a de Procuradores da União. Ora, se os Procuradores da República são pouco mais de 
trezentos  servidores em todo o Brasil, número sabidamente insuficiente para o exercício das graves 
e solenes responsabilidade inerentes à Classe, permitir o esvaziamento do Ministério Público é 
atentar contra os interesses maiores da sociedade, é permitir que a Lei seja aplicada sem qualquer 
fiscalização, é deixar ao abandono a proteção do patrimônio público e social, os interesses difusos e 
coletivos da sociedade, notadamente os relacionados com o meio ambiente e os direitos do 
consumidor, os direitos indisponíveis e as situações jurídicas de interesse geral, o que favorecerá o 
abuso da autoridade ou do poder econômico. 
Se observada a expansão territorial do Brasil, a sua população e os interesses que a envolvem, à luz 
do que estatui o artigo 237 do projeto da Comissão de Sistematização, ver-se-á claramente que o 
Ministério Público não pode se dar ao luxo de dispensar a presença de seus atuais integrantes. 
A par disto, existe já sistematizada, na Administração Pública direta e indireta, a Advocacia 
Consultiva da União, de que trata o Decreto nº 93.237, de 08 de setembro de 1986. 
Sem computar os Advogados de Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo, em número 
reduzido, atualmente na Administração Direta e nas Autarquias existem trabalhando 3.334 
advogados, assim distribuídos: 781 – Assistentes Jurídicos, 204 Procuradores da Fazenda Nacional e 
2.349 Procuradores de Autarquias Federais. Todos admitidos por concurso. 
Este contingente, que já faz a Advocacia Consultiva, é quem deve assumir a Advocacia Contenciosa, 
somando em um só estrutura todas as forças dispersas, sem aumento de despesas para a União e 
sem o enfraquecimento do Ministério Público. 
É uma questão de racionalidade, em termos de crise e de dificuldade. Além do mais, todos conhecem 
a área especifica em que atuam. São advogados especializados nos vários ramos do direito com 
elevado número exercendo atividades no magistério superior em áreas especializadas do direito e 
outros com livros publicados e reconhecidos internacionalmente. Não há porque desprezar esta força 
altamente capacitada, para admitir novos advogados, que passarão a exercer as funções destes no 
que tange à Advocacia Consultiva (extrajudicial), se lhes atribuindo ainda a Advocacia Contenciosa, 
suprimida ao Ministério Público Federal. Se tal ocorrer, serão 3.334 servidores relegados à 
ociosidade remunerada, coisa que não interessa nem aos servidores em causa, nem à Administração 
Pública. 
Deve-se, pois, acrescentar o parágrafo único que esta Emenda sugere, suprimindo os §§ 1º, 2º e 3º 
do citado artigo 451, por desnecessários e contrários ao interesse público. 
Ocorre ainda em desfavor daqueles parágrafos. Quanto ao primeiro, o equívoco de se permitir ao 
Procurador-Geral da República e encaminhar (ao Congresso Nacional), por intermédio do Presidente 
da República, “os projetos das leis orgânicas...”. Nem ao menos se disse que aquela autoridade 
poderia “propor” ao Presidente da República um anteprojeto. Aliás, consagra esse parágrafo 1º, a 
usurpação da competência do Presidente da República sobre regulamentação de órgão do Executivo, 
ao pretender transformá-lo em mero encaminhador de anteprojetos. 
Quanto ao segundo parágrafo, é o esvaziamento da Instituição, absolutamente desnecessário, posto 
que, se poucos são os Procuradores da República, para exercerem as funções de Ministério Público 
Federal, quanto mais se puderem optar pela nova carreira de Procuradores da União. 
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Quanto ao terceiro parágrafo, o mesmo é dispensável em razão de o artigo 186 já dizer a mesma 
coisa, em lugar certo. 
Legisla-se aqui em defesa dos interesses públicos, representados pela União Federal, que já dispõe 
de 3.334 Advogados concursados para integrarem a Procuradoria-Geral da União, sem necessidade 
de novas admissões. Basta ordenar a nova carreira. É a justificação. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos os fundamentos da justificação da emenda. 
   
   EMENDA:10483 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Título X - Disposições Transitórias  
Modifique-se o § 2o., do artigo 451, que  
passará a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
e membros do Ministério Público do Distrito  
Federal e dos Territórios, fica assegurada a opção  
entre as carreiras do Ministério Público Federal,  
Ministério Público do Distrito Federal e dos  
Territórios e da Procuradoria da União". 
Justificativa: 
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios exercita serviços reservados à União no 
âmbito do Distrito Federal e Territórios, não obstante de âmbito territorial restrito. 
Seus membros são assim e de consequência, servidores federais. 
Por isso, quando o Projeto, no § 2º, do seu artigo 451, admite que os membros do “Parquet” federal 
poderão optar por integrar a carreira da representação judicial da União, de igual modo dever-se-á 
permitir que os membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, mediante opção, 
possam, a seu turno, exercitar esse mesmo direito, pois, ao contrário, estar-se-á laborando em odiosa 
discriminação entre membros de Instituições análogas e de finalidades legais idênticas, além de 
vilipendiar-se o Princípio Constitucional da Equidade. 
Parecer:   
   Os membros do Ministério Público do Distrito Federal não estão em pé de igualdade com os 
Procuradores da República porque não se habilitaram ao exercício do cargo em decorrência do 
mesmo concurso público. Logo, indevida é a extensão que se pretende dar ao § 2o. do artigo 451. 
   
   
   EMENDA:11456 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   -Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado  
Suprima-se o art. 453 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
No momento em que se busca consolidar a exigência de concurso público para admissão de 
servidores públicos, inclusive nas estatais brasileiras – iniciativa altamente moralizadora – é 
impossível que haja no texto da nova Constituição dispositivo como o artigo 453. Sua supressão 
decorre de exigência dos artigos 86, inciso II e 303, § 4º, deste Projeto. 
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Parecer:   
   A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar posição 
definitiva sobre  
o tema. Pela prejudicalidade. 
 
   EMENDA:12121 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Inclua-se no Capítulo das Disposições Transitórias; onde couber:  
Art. Os atuais cargos de Procurador da  
Fazenda Pública, pertencentes aos quadros de  
pessoal dos Tribunais de Contas dos Estados,  
formarão um quadro suplementar e serão extintos à  
medida em que forem vagando.  
Parágrafo único. Enquanto não se verificar a  
extinção de que trata o "caput" deste artigo, os  
atuais procuradores dos Tribunais de Contas  
funcionarão como Órgãos do Ministério Público,  
respeitados os seus atuais direitos. 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição não disciplinou a situação funcional dos atuais procuradores (Ministério 
Público Especial) junto aos Tribunais de Contas dos Estados. 
Esta Emenda visa a preencher tal lacuna, dispondo de modo expresso e definido a posição funcional 
dos Procuradores da Fazenda Pública junto aos Tribunais de Contas dos Estados. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos os fundamentos da Emenda. 
   
   EMENDA:12313 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO TÍTULO X - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Modifique-se o § 2o, do art. 451, que passará a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
e membros do Ministério Público do Distrito  
Federal e dos Territórios, fica assegurada a opção  
entre as carreiras do Ministério Público Federal,  
Ministério Público do Distrito Federal e dos  
Territórios e da Procuradoria da União." 
Justificativa: 
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios exercita serviços reservados à União no 
âmbito do Distrito Federal e Território, não obstante de âmbito territorial restrito. 
Seus membros são assim e de consequência, servidores federais. 
Por isso, quando o Projeto, no § 2º, do seu artigo 451, admite que os membros do “Parquet” federal 
poderão optar por integrar a carreira da representação judicial da União, de igual modo dever-se-á 
permitir que os membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, mediante opção, 
possam, a seu turno, exercitar esse mesmo direito, pois, ao contrário, estar-se-á laborando em odiosa 
discriminação entre membros de Instituições análogas e de finalidades legais idênticas, além de 
vilipendiar-se o Princípio Constitucional da Equidade. 
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Parecer:   
   No Distrito Federal, já estão separadas as carreiras do Ministério Público e da Advocacia do 
Governo. A criação da Procuradoria de União nada tem a ver com a aparente pretensão, de 
Procuradores do GDF ou membros do MP do DF, de se transferirem para outros cargos, para os 
quais não fizeram concurso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13117 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 451 e seus parágrafos  
Dê-se ao artigo 451, e aos seus § 1o. e 2o.,  
suprimindo-se o § 3o., a seguinte redação  
Artigo 451 - Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal continuará exercendo a advocacia judicial da União.  
§ 1o. - O Ministério Público Federal proporá  
ao Congresso Nacional, através da Presidência da  
República e no prazo de cento e vinte dias  
contados da data da promulgação desta  
Constituição. o texto de sua lei Orgânica.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República a  
opção entre as carreiras do Ministério Público e  
da Procuradoria Geral da União, esta integrada  
pelos membros do Sistema da Advocacia Consultiva da União. 
Justificativa: 
Não se pode deferir ao Ministério Público Federal as atuais atividades da Advocacia Consultiva da 
União no texto do Projeto, o artigo 451 induz a esse equívoco. Esta Emenda corrige a impropriedade. 
Por igual, no § 1º, emendando, reserva-se ao Ministério Público a edição do projeto de sua Lei 
Orgânica, sem que a instituição cuide de Procuradoria Geral da União, criada a partir do artigo 186 do 
Projeto, pois ao Presidente da República, por força do § 3º do mencionado artigo 186, incumbe 
propor a Lei Complementar da nova Procuradoria Geral da União. 
Ao excluir a expressão “Procurador Geral da República” do texto do § 1º, a Emenda faz a adequação 
deste dispositivo às expressões do artigo 230 a 234, que cuidando do Ministério Público, em 
nenhuma oportunidade se refere à Procuradoria Geral da República, entidade que passa a não 
existir, uma vez que o procuratório da União se transfere (o por via de consequência o da República) 
para a Procuradoria a que se refere o artigo 186 do Projeto. 
Assim, o Ministério Público se incumbe, por si mesmo e na estrutura ocasionalmente existente, de 
propor a sua Lei Orgânica. 
Por fim, o § 2º, nesta Emenda, mantém o privilégio da opção, deferida pelo Projeto aos atuais 
Procuradores da República, que poderão escolher a carreira do Ministério Público ou da Procuradoria 
Geral da União, à qual carreira, naturalmente, devem estar integrados os membros do Sistema da 
Advocacia Consultiva da União. 
Este parágrafo integra à vida útil da Advocacia da União todos os Assistentes Jurídicos, Procuradores 
de Autarquias Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados de Ofício e Procuradores 
junto ao Tribunal Marítimo, são cerca de 3.500 advogados, admitidos por concurso, integrantes dos 
quadros e das tabelas de pessoal permanente da Administração direta e indireta que, se excluídos do 
texto das disposições transitórias, podem vir a ser relegado à ociosidade remunerada, fato improprio 
à vontade dos mesmos e ao interesse público. 
É a justificativa. 
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Parecer:   
   O art. 196 não atribui à Procuradoria da União (por um lapso denominada Geral, confundindo-se a 
instituição com seu órgão superior) funções de advocacia consultiva e sim exclusivamente de defesa 
da União.  
Dizer que essa defesa permanecerá, durante algum tempo, com o MP, não acarretará ociosidade de 
outros órgãos, porque a defesa da União em Juízo é privativa do MP.  
O ilustre autor da Emenda informa que há 3.500 advogados no serviço público federal, admitidos por 
concurso, que deveriam ser aproveitados no novo órgão.  
Entendo que deve ser aprovado, de acordo com o espírito da Emenda, o seguinte texto substitutivo 
ao § 2o. do Art.451:  
"Aos atuais Procuradores da República e advogados do Serviço Público Federal, que hajam 
ingressado no respectivo cargo ou emprego por concurso público de provas e títulos, fica assegurado 
o direito de opção pela carreira da Procuradoria da União".  
Pela aprovação parcial, portanto. 
   
   EMENDA:13479 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Emenda Aditiva  
Acrescentar nos artigos 186 e 451, as seguintes expressões:  
Art. 186. A Procuradoria Geral da União é  
órgão competente para promover a defesa judicial e  
extrajudicial da União e de suas autarquias.  
Art. 451. Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal exercerá as atribuições de ambos, exceto  
com relação às autarquias federais que já possuem  
representação própria. 
Justificativa: 
Na estrutura do serviço jurídico da União estão compreendidas as atividades dos órgãos da 
Administração direta e da Administração indireta que possuem corpo jurídico próprio. 
É evidente a omissão do projeto com relação aos Procuradores Autárquicos, que também integram a 
Consultoria da União, por força do Decreto 93 237/86. Devem, por conseguinte, ser incluídos na 
Seção I do capítulo II (do Executivo) do Título V do mesmo, integrando a Procuradoria Geral da 
União. 
Parecer:   
   Pela prejudicalidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:15168 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Art. 451 Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal exercerá as atribuições de ambos, exceto  
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com relação às autarquias federais que já possuem  
representação própria. 
Justificativa: 
Na estrutura do serviço jurídico da União estão compreendidas as atividades dos órgãos da 
Administração direta e da Administração indireta que possuem corpo jurídico próprio. 
É evidente a omissão do projeto com relação aos Procuradores Autárquicos, que também integram a 
Consultoria da União, por força do Decreto 93.237/86. Devem, por conseguinte, ser incluídos na 
Seção V do capítulo V (do Executivo) do Título V do mesmo, integrando a Procuradoria Geral da 
União. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:15174 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 451 das Disposições Transitórias a seguinte redação:  
Art. 451 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a  
Consultoria Jurídica dos Ministérios e as  
Procuradorias das autarquias com representação  
própria exercerão as funções de ambos, dentro da  
área de suas respectivas atribuições. 
Justificativa: 
Atualmente, a Procuradoria Geral da República acumula as atribuições de Ministério Público e de 
representação judicial da União, enquanto a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Consultoria 
Jurídica dos Ministérios exercem funções consultivas. Ademais, as Procuradorias das autarquias com 
representação próprias, como as componentes do Sistema Nacional de Previdência e Assistência 
Social, exercem funções contenciosas e consultivas. 
Assim, na separação entre as atribuições do Ministério Público e do procuratório judicial e 
extrajudicial da União e de suas autarquias, há que resguardar-se, enquanto não editadas as leis 
complementares de que trata o dispositivo, a situação existente, mencionando no texto os órgãos 
encaminhados das funções contenciosas e consultivas da União (Procuradoria da Fazenda Nacional, 
Consultoria Jurídica dos Ministérios e Procuradorias das autarquias com representação própria). 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. A forma com que o projeto aborda a matéria 
parece mais abrangente. 
   
   EMENDA:16407 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se às Disposições Transitórias do  
Projeto de Constituição o seguinte, onde couber:  
"Art. - Os membros do Ministério Público do  
Trabalho, Militar e Federal poderão optar por  
exercer suas funções junto aos juízos e Tribunais  
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em que estiverem lotados, no prazo de sessenta  
dias a contar da data da promulgação desta Constituição". 
Justificativa: 
Há impossibilidade técnica de esses profissionais exercerem seu ofício em área que nunca 
funcionaram acarretando prejuízos à comunidade. 
A medida alvitrada na emenda evitará tal situação. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos os fundamentos da Emenda. 
   
   EMENDA:16578 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 451 (Disposições Transitórias) o seguinte § 4o.:  
"Art. 451 - ............................ 
§ - ........................................  
§ 4o.- Fica ressalvado o direito ao exercício  
da advocacia aos membros do Ministério Público que  
estejam inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil  
à data da promulgação desta Constituição,  
ressalvados os impedimentos legais que estejam  
vigorando nesta mesma data". 
Justificativa: 
Trata-se de justa pretensão da honrada e laboriosa categoria de Procuradores da República, que 
invocam em prol de pleito o princípio jurídico do direito adquirido. 
Este direito, comumente utilizado pelos Procuradores federais, é um direito que lhes foi garantido 
quando ingressaram na respectiva instituição sob a égide da Lei nº 1.341/51. 
Seria, portanto, arbitrário se fossem prejudicados por uma Constituição nova que pretende, 
justamente, abrigar os princípios democráticos que caracterizam o Estado de Direito. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade. O art. 234 do projeto estabelece para os membros do Ministério Público as 
mesmas redações e os mesmos direitos conferidos aos magistrados. E não se pode conceber que 
um juiz seja, ao mesmo tempo, Advogado. 
   
   EMENDA:18369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Título X - Disposições Transitórias  
Dispositivo Emendado: Art. 451  
Modifique-se o - 2o. do art. 451, que passará  
a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. Aos atuais Procuradores da República e  
membros do Ministério Público do Distrito Federal  
e dos Territórios fica assegurada a opção entre as  
carreiras do Ministério Público Federal,  
Ministério Público do Distrito Federal e dos  
Territórios e da Procuradoria da União." 
Justificativa: 
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O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios exercita serviços reservados à União no 
âmbito do Distrito Federal e Território, não obstante de âmbito territorial restrito. 
Seus membros são assim e de consequência, servidores federais. 
Por isso, quando o Projeto, no § 2º, do seu artigo 451, admite que os membros do “Parquet” federal 
poderão optar por integrar a carreira da representação judicial da União, de igual modo dever-se-á 
permitir que os membros do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, mediante opção, 
possam, a seu turno, exercitar esse mesmo direito, pois, ao contrário, estar-se-á laborando em odiosa 
discriminação entre membros de Instituições análogas e de finalidades legais idênticas, além de 
vilipendiar-se o Princípio Constitucional da Equidade. 
Parecer:   
   Acreditamos que o ilustre Autor da Emenda em foco equivoca-se ao equiparar servidores do Distrito 
Federal a servidores federais.  
Somos pela rejeição da  emenda. 
 
 
   EMENDA:18568 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Art. 453.  
Acrescente-se ao artigo 453 do anteprojeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
Art. 453. .............................  
Parágrafo único. O atuais Procuradores junto  
aos Tribunais de Contas dos Estados e órgãos  
congêneres, aos quais se aplicam as disposições do  
Capítulo V, desta Constituição, é assegurado o  
exercício de suas funções que, na vacância dos  
respectivos cargos, passarão a ser privativas de  
membros em final da carreira do Ministério Público. 
Justificativa: 
No anteprojeto é proposta a unificação do Ministério Público, com enumeração exaustiva dos 
membros de seus diversos segmentos que passam a integrar a carreira, omitindo-se, porém, no 
artigo modificando, os Procuradores junto aos Tribunais de Contas dos Estados, sem qualquer razão 
plausível. 
A vista do que se contém no § 5º do artigo 233 do anteprojeto, é fácil concluir que, se não se busca 
aclarar-lhes a situação, serão inevitavelmente substituídos em suas funções por Procuradores de 
Justiça, com a resultante da disponibilidade, de discutível juridicidade, sobre desnecessariamente 
dispendiosa, porque exigirá a criação de novos cargos para os provimentos que se façam 
imprescindíveis ao suprimento de sua falta. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:18672 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado - Artigo 451 e seus parágrafos  
Dê-se ao artigo 451, aos §§ 1o. e 2o. do  
mesmo artigo, a seguinte redação, suprimindo-se,  
por desnecessário, o § 3o.  
Artigo 451 - Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal exercerá, cumulativamente, suas funções e  
a advocacia judicial da União e os membros do  
Sistema da Advocacia Consultiva da União exercerão  
a sua Advocacia extrajudicial.  
- 1o. - O Procurador Geral da República, no  
prazo de cento e vinte dias, proporá ao Congresso  
Nacional, através da Presidência da República, o  
projeto de Lei Complementar do Ministério Público Federal.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral  
da União, esta integrada, também, pelos atuais  
membros da Advocacia Consultiva da União. 
Justificativa: 
A Emenda visa manter o status que da Advocacia Judicial e Extrajudicial da União até quando fiquem 
aprovadas as Leis Complementares da Procuradoria Geral da União (artigo 186 e seguinte do 
Projeto) e do Ministério Público Federal (artigo 238 e seguintes Projetos) na forma em que está 
redigido o artigo 451, o Sistema da Advocacia Consultiva da União não poderá dar continuidade às 
suas funções e prerrogativas, passando o Ministério Público a exercer suas atribuições, a Advocacia 
Contenciosa (judicial) e as Consultivas (extrajudicial) que atualmente não lhe cumpre exercer, até que 
se aprovem as referidas Leis Complementares. Daí a razão desta Emenda, que deve prevalecer no 
texto Constitucional. 
Igualmente é de importância à aprovação das novas redações dadas aos §§ 1º e 2º. Ao Procurador 
Geral da República deve caber a proposta da Lei Complementar do Ministério Público Federal, uma 
vez que, conforme § 3º, do artigo 186, a Lei Complementar que organizará a Procuradoria Geral da 
União é de iniciativa do Presidente da República. Há, pois, um conflito entre os dois têxtis e a 
presente Emenda corrige este incidente redacional. 
O § 2º esclarece o obvio. Permitida a opção para que os membros do Ministério Público Federal 
escolham a que carreira se integrar, deve o texto constitucional esclarecer, por necessário, que a 
Procuradoria Geral da União é integrada, também, pelos atuais membros do Sistema da Advocacia 
Consultiva da União, a saber, os Assistentes Jurídicos, os Procuradores de Autarquias Federais, os 
Procuradores da Fazenda Nacional e outras categorias de Advogados, todos admitidos por Concurso 
Público. 
Por fim, a Emenda suprime o § 3º do artigo 451 uma vez que, tanto o artigo 186, quanto o 230 já 
determinam que somente por concurso público de provas e títulos poderá alguém ingressar nas 
Carreiras do Ministério Público federal e da Advocacia da União (Procuradoria Geral da União). A 
repetição é desnecessária.  
É a justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. A forma com que o projeto aborda a matéria 
parece mais abrangente. 
   
   EMENDA:18754 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Acrescente-se artigo com a redação seguinte,  
ao Título X (Das Disposições Transitórias); onde couber:  
"Art. - Os membros do Ministério Público  
Federal, dos Estados e do Distrito Federal e dos  
Territórios que, na data da promulgação desta  
Constituição, estejam inscritos na Ordem dos  
Advogados do Brasil, poderão manifestar opção,  
pela aposentadoria funcional com vencimentos  
proporcionais ao tempo de serviço, na forma da lei". 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo atender a situação transitória, consultando ao propósito da especialização 
dos quadros do Ministério Público, mas sem ferir direito daqueles que, na data da Constituição, 
estejam inscritos na OAB, a qual, através de seu Conselho Federal, e por meio do Provimento de 
01.04.1982, reconheceu tal direito. 
Ademais, é disposição que resulta do consenso do Ministério Público do Brasil, traduzida na 
“proposta constitucional do Ministério Público” e que representa “o pensamento unanime do Ministério 
Público Brasileiro”, conforme documento sob o título “Ministério Público e Constituição” distribuído a 
todos os Constituintes e que contém a síntese final do que, por unanimidade, foi aprovado em 
Curitiba (“Carta de Curitiba”), num encontro de todos os Procuradores-Gerais de Justiça, com a 
presença, inclusive do Procurador-Geral da República, e de todos os Presidentes de Associações do 
Ministério Público, representada na Confederação Nacional do Ministério Público (CONAMP). 
Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos os fundamentos da Emenda. 
   
   EMENDA:18854 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 451  
Adite-se ao projeto:  
Art. 451 .......................... 
Parágrafo quatro:  
"Os atuais procuradores de Autarquia, fica  
assegurada opção para carreira de Procurador da República. 
Justificativa: 
Os Procuradores Autárquicos têm atribuições de defender o patrimônio e os mandamentos legais das 
autarquias, com similares funções aos Procuradores da República. Deve-se assim lhes ser reservado 
o mesmo tratamento dispensado aos atuais procuradores pelo projeto. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:20279 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Projeto de Constituição:  
I - Dê-se ao Art. 451 a seguinte redação:  
"Art. 451 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público da União e da  
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Procuradoria Geral da União, as atribuições desses  
órgãos serão exercidas, respectivamente, pelo  
Ministério Público Federal e pela Procuradoria  
Geral da Fazenda Nacional."  
II - Suprima-se o § 4o. do Art. 270. 
Justificativa: 
O art. 451 do Projeto de Constituição, em discussão no Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, 
incluído entre as Disposições Transitórias, confere ao Ministério Público Federal enquanto não forem 
promulgadas as leis complementares reguladoras do Ministério Público da União e da Procuradoria 
Geral da União, competência para exercer as atribuições de ambos os órgãos. 
Nas disposições permanentes do Projeto de Constituição, a Procuradoria Geral da União será o 
advogado da União e o Ministério Público da União o fiscal da lei. Enquanto não promulgar as leis 
complementares reguladoras desses órgãos será totalmente inconveniente que o Ministério Público 
Federal seja, ao mesmo tempo, fiscal da lei e advogado da União. Os conflitos entre as duas 
posições serão inevitáveis. Por essa razão, propõe-se que, nesse período, as funções de advogado 
da União sejam exercidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão já devidamente 
estruturado e aparelhado. A solução proposta é tanto mais logica quando se considera que a maioria 
esmagadora das ações judiciais da administração direta da União envolvem interesses financeiros ou 
têm, pelo menos, repercussões dessa natureza. 
A proposta de supressão do § 4º do art. 270 é decorrência lógica da opção feita. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20798 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO TEXTO  
Dê-se ao art. 15, "Das Disposições Transitórias", a seguinte redação:  
"Art. 15. Os atuais integrantes do quadro  
suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e  
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas  
funções, farão parte do quadro da respectiva carreira. 
Justificativa: 
A EMENDA ora proposta visa apenas oferecer ligeira correção ao texto aprovado pelo ilustre 
Constituinte Relator. Substitui-se a expressão aproveitamento, pela frase “FARÃO PARTE”. 
Parecer:   
   Improcedente.  
A redação sugerida não altera a forma nem o conteúdo do dispositivo invocado.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20848 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
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Texto:   
   INCLUIR NO TÍTULO X, NAS DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, O  
SEGUINTE TEXTO, ONDE COUBER:  
Art.... - Os atuais procuradores junto aos  
órgãos de fiscalização de contas federais,  
estaduais e municipais, passam a integrar o  
Ministério Público, a quem caberá essa atividade. 
Justificativa: 
Tribunais e Conselhos de Contas mantêm procuradores com atividades típicas atinentes ao Ministério 
Público. Impõe-se dispositivo constitucional que determine que esses serviços devem ser prestados, 
necessariamente, pelo mencionado Ministério Público, com o aproveitamento dos atuais 
Procuradores dos órgãos de exame de contas em seus quadros, mediante condições a serem 
declaradas em lei ordinária. 
Parecer:   
   O contexto do Substitutivo já contempla, em linhas gerais, a ideia preconizada pela Emenda do 
ilustre Constituinte.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21121 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇÕES  
Transitórias: Título X, onde couber:  
Art. - Fica ressalvado o direito ao exercício  
da advocacia, pelos atuais Procuradores da  
República que, no prazo de cento e oitenta (180)  
dias contados da promulgação desta Constituição,  
optarem pela sua inclusão em Quadro Suplementar do  
Ministério Público Federal, cujos cargos serão  
extintos à medida que vagarem. 
Justificativa: 
O direito ao exercício da advocacia, atualmente, resulta de normas legais consentâneas com o direito 
constitucional em vigor. 
A luz dessas normas, os Procuradores da República incorporaram ao seu patrimônio jurídico as 
faculdades nelas asseguradas. 
É da tradição do direito constitucional brasileiro – e da natureza consensual da transição 
constitucional em curso – a ressalva concernente a situações jurídicas individuais constituídas 
segundo o ordenamento jurídico em vigor. 
Por outro lado, o substitutivo do Excelentíssimo Senhor Relator, provoca uma situação inversa e tais 
princípios, no que toca aos Procuradores da República. É que, não lhes contemplou com a 
equiparação à magistratura nas vantagens e direitos por essa auferidos, todavia, equiparou-os nos 
impedimentos e vedações, dentre as quais inclui-se o exercício da advocacia. 
Tal posição representa um retrocesso, pois retira dos Procuradores uma conquista que o direito 
constitucional hoje vigente lhes confere, sem atribuir-lhes qualquer tipo de direito substitutivo.  
Assim, por questão de justiça àqueles que, ao optarem pela carreira do Ministério Público, o fizeram 
em consonância com os direitos e deveres então existentes, neles pautando e estruturando toda sua 
vida, deve ser incluída uma ressalva, nas Disposições Transitórias, para excluir da proibição 
constante do projeto aqueles Procuradores da República já integrantes da carreira. A vedação seria 
aplicável, apenas, para os novos ingressos. 
A organização de um Quadro Suplementar, em extinção, é uma forma de preservar situações 
jurídicas anteriores, em impedir a expansão da estrutura do serviço público em conformidade com as 
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normas legais que entrarão em vigor; solução, aliás, já adotada em outras oportunidades dentro do 
direito positivo brasileiro. 
Considerando-se, ademais, que a faculdade de exercício da advocacia constitui-se em fator 
ponderável na opção profissional feita pelos Procuradores da República, ao ingressarem na 
instituição, como já dito, é de elementar justiça que o advento da nova ordem jurídica não se 
constitua em verdadeira punição sem causa.  
Parecer:   
   Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21310 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Incluir artigo nas Disposições Transitórias,  
onde couber, do Projeto de Constituição, da  
Comissão de Sistematização:  
"Art. - Os atuais Procuradores dos Tribunais  
de Contas e dos Conselhos de Contas dos Municípios  
passam a integrar o quadro do Ministério Público  
dos respectivos Estados." 
Justificativa: 
O artigo 180, do substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização enumera as funções 
institucionais do Ministério Público, na área de atuação de cada um dos seus órgãos. 
Os incisos números I e II restringem definitivamente às funções de instituição e promoção da ação 
penal pública e da ação civil para a defesa do patrimônio público. 
Estão, rigorosamente, nessa linha de atuação as funções pertinentes às Procuradoria junto ao 
Tribunal de Contas do Estado e ao Conselho de Contas dos Municípios, pelo fato de que aquele 
órgão fiscalizador da lei compete conferir a legalidade dos contratos e demais atos administrativos 
das gestões estaduais e municipais, emitir parecer nos processos de prestações de contas das 
entidades sob suas jurisdições e encaminhar as medidas judiciais cabíveis por ilegalidades e 
irregularidades nesses processos, em defesa do patrimônio público. 
Como providência de economia processual muito importante para a eficácia das medidas adotadas, 
com a observância dos prazos legais que são de ordem pública, é vital que se dê aos membros das 
Procuradorias dessas Cortes de Contas os mesmos princípios e funções que o Substitutivo 
Constitucional institucionaliza para o Ministério Público, como forma de legitimar, sem os 
desdobramentos processuais que ocorrem atualmente entre aquelas Procuradorias e o Órgão 
Estadual, as providencias legais e judiciais na defesa do patrimônio e da moralidade administrativa 
Públicos. 
Parecer:   
   O contexto do Substitutivo já contempla, em linhas gerais, a ideia preconizada pela Emenda do 
ilustre Constituinte.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21556 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
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Dispositivo Emendado - Artigo 13 das Disposições Transitórias  
Ao Artigo 13, das Disposições Transitórias,  
Título X seja dada a seguinte redação:  
Artigo 13 - Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as  
Procuradores das Autarquias Federais com  
representação própria continuarão a exercer suas  
atuais atividades dentro da área de suas  
respectivas atribuições.  
§ 1o. Os órgãos consultivos e judiciais da  
União Federal e de suas Autarquias, atualmente  
existentes, serão absorvidos pela Procuradoria  
Geral da União e os seus membros serão designados  
Procuradores da União.  
§ 2o. Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral da União. 
Justificativa: 
A matéria contida neste artigo 13 das Disposições Transitórias reporta-se ao conteúdo do disposto no 
artigo 175 e seus parágrafos, que institui a Procuradoria Geral da União, e no disposto nos artigos 
178 a 181, que cuidam do Ministério Público. 
Sabemos que as disposições permanentes são sempre superiores às disposições transitórias e não 
podem ser prejudicadas ou confundidas por estas últimas. 
Acontece que, no artigo 13 das Disposições Transitórias, há varias acidentalidades que se tornam 
intoleráveis. 
A primeira: as disposições permanentes não cuidam de um MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Não 
há, entre os artigos 178 e 181, nenhuma referência expressão a Ministério Público da União. Há o 
Ministério Público, forma genérica, assim compreendida: Ministério Público Federal, Ministério Público 
Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e 
Ministério Público dos Estados. 
O § 1º do artigo 179, individualiza “cada Ministério Público”. Assim, eles se constituem em entes 
diferenciados, compreendidos e identificados dentro de suas peculiaridades, fato que se confirma e 
se evidencia nos termos do § 4º do mesmo artigo 179. 
Não há, portanto, um Ministério Público da União, como aparentemente faz crer o texto do artigo 13 
das Disposições Transitórias. É de se corrigir, então, aquela impropriedade. 
Sabe-se, todavia, que aquele Ministério Público referido no artigo 13 das Disposições Transitórias é o 
Ministério Público Federal. E sabe-se porque, atualmente, ao mencionado Ministério Público tem sido 
deferida a representação judicial da União, erro este, em momento oportuno, corrigido pela 
Assembleia Nacional Constituinte, que fez surgir a instituição Procuradoria Geral da União, a quem 
caberá a representação judicial e extrajudicial da União e o exercício das funções de Consultoria do 
Poder Executivo e da Administração em geral, conforme se vê no artigo 175. 
Assim, não se há de dizer “Ministério Público da União”, figura absurda, posto que inexiste, e sim 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ente compreendido na instituição Ministério Público de que trata 
esta Constituição. 
As demais alterações no texto são decorrentes da lógica e da racionalidade. Se o artigo 175, § 3º, 
com o artigo 179, § 4º, já estabelecem a quem caberá à iniciativa das Leis Complementares da 
Procuradoria Geral da UNIÃO (no caso o Presidente da República) e de cada Ministério Público (no 
caso os respectivos Procuradores-Gerais), não podem as Disposições Transitórias legislar em 
sentido diferente, dando o mesmo encargo ao Procurador-Geral da República, cargo que se tornará 
inexistente, porque desnecessário, a partir da promulgação da nova Carta. Desnecessário o cargo 
porque não haverá uma Procuradoria Geral da República e sim diversos Ministérios Públicos, cada 
um com o seu respectivo Procurador-Geral. 
A segunda impropriedade está contida no § 3º, uma vez que o assunto, isto é, exigência de concurso 
especifico de provas e títulos para o ingresso nas carreiras da Procuradoria Geral da União e do 
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Ministério Público, é matéria já encontrada respectivamente no § 2º do artigo 175 e no § 5º do artigo 
180. Assim, as Disposições Transitórias não precisam repetir o mesmo dispositivo. 
A terceira impropriedade está no § 4º, uma vez que não é necessário definir a quem caberá à 
cobrança de crédito tributário ou a atuação nas causas referentes à matéria fiscal, uma vez que isto 
tudo se insere na atribuição especifica e igualmente genérica da Procuradoria Geral da União. Com o 
advento deste órgão, é improprio ao texto constitucional afirmar a existência, no Ministério da 
Fazenda, de um órgão jurídico, sobretudo em razão do que está disposto no § 5º deste mesmo  
artigo 13. 
Assim, proponho, com esta Emenda, uma redação justa e adequada isenta de impropriedades e 
consentânea com a clareza que deve prevalecer na legislação pátria, em favor do interesse público. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Alguns dispositivos se afiguram plausíveis e merecem acolhimento.  
O relator saberá assimilá-los, transpondo-os para as “Disposições Transitórias", nos termos que lhe 
parecerem adequados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:22435 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do art. 13 do Título X das Disposições Transitórias 
Justificativa: 
O § 3º do art. 175 e o § 4º do art. 179 do Substitutivo preveem a edição das Leis Complementares do 
Ministério Público da União e da Procuradoria Geral da União a que faz remissão o caput do art. 13 
das transitórias. 
Ora, deve-se deixar para tais leis a definição da competência para representação judicial da União 
nos casos tributários e fiscais. 
Não há nenhuma razão ponderável para que as disposições transitórias se ocupem com um detalhe 
para regulamentação do qual já está prevista edição de lei complementar. 
Parecer:   
   Improcedente.  
Enquanto não vierem as leis complementares, é mister que algumas normas não deixem sem 
solução, ainda que provisória, determinados problemas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23319 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: § 4o. do artigo  
13 - Do Capítulo X - Das Disposições Transitórias.  
Suprima-se o § 4o. do artigo 13 - do Título  
X - Das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
O parágrafo ora suprimido confere competência ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda para 
representar judicialmente a União nas causas relativas a cobranças de Crédito Tributário. Verifica-se 
no entanto, que o § 5º do mesmo dispositivo preceitua de forma mais ampla a mesma competência, o 
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que torna redundante e desnecessário o texto do § 4º. Como proposto, a sequência dos parágrafos 
deverão ser alterados. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23339 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 13 das Disposições Transitórias.  
Dê-se ao artigo 13, e seus parágrafos, Das  
Disposições Transitórias, a seguinte redação:  
"Artigo 13 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público Federal e da  
Advocacia da União, o Ministério Público Federal,  
a Procuradoria da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as  
Procuradorias das Autarquias Federais com  
representação própria continuarão a exercer suas  
atuais funções dentro das áreas de suas  
respectivas atribuições.  
§ 1o. - Os órgãos consultivos e judiciais da  
Administração Direta e das Autarquias Federais  
serão absorvidos pela Advocacia da União.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção, de forma irretratável,  
entre as carreiras de Advocacia da União e do  
Ministério Público Federal.  
§ 3o. - Integram a Advocacia da União os  
Procuradores da República que optarem, os  
Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores da  
Fazenda Nacional, os Advogados de Ofício e  
Procuradores junto a Administração Direta e os  
Procuradores ou Advogados de Autarquias Federais". 
Justificativa: 
Esta emenda permite à matéria objeto desta disposição transitória um tratamento mais adequado. 
Corrigir várias impropriedades do texto original. Não há de se falar em Ministério Público da União. 
Os artigos que tratam do Ministério Público cuidam da entidade dentro de suas conotações 
peculiares, distinguindo os vários Ministérios Públicos, aos quais cabe a eleição de seus Chefes e a 
feitura de suas propostas de Leis Complementares. (ver artigos 178 a 181). 
O atual Ministério Público Federal é quem ocupa a Procuradoria Geral da República, entidade que 
perde a sua identidade no texto da nova Constituição. Não há nenhuma referência, e nenhum motivo 
para que haja, à Procuradoria Geral da República. Em sendo assim, igualmente descaracterizada 
estão a existência de um Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público 
do Trabalho, entes distintos uns dos outros, conforme bem caracterizado no “caput” do artigo 179 do 
Projeto do Relator e bem assim nos §§ 1º e 4º do mesmo citado artigo. 
Assim, as Disposições Transitórias redigidas de forma a concordarem com as Disposições 
Permanentes, fato que não ocorre em relação a este artigo 13 e os artigos que tratam do Ministério 
Público. Por isso, esta Emenda deve prevalecer. 
Corrige, ainda, a emenda, a função dos entes envolvidos no problema da representação judicial e 
extrajudicial da União durante o espaço vazio que vai desde a promulgação da nova Constituição à 
edição das Leis Complementares que organizarão a Advocacia da União e o Ministério Público 
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Federal. Cada ente continuará a exercer as suas atuais funções, sem os conflitos que estão 
evidenciados, a prevalecer a redação do Relator. 
Igualmente os parágrafos. Os do texto emendado são mais explícitos. Não repetem situações já 
definidas nas Disposições Permanentes, como a exigência de concurso público (vide artigos 175 § 2º 
e 180 § 5º) e a elaboração dos projetos de leis complementares (vide artigo 175 § 3º e 179 § 4º). 
Definem, entretanto, quem integrará a Advocacia da União quando de sua instalação. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
A justificação da emenda contém razões plausíveis.  
O relator assimilará o seu conteúdo, podendo transpô-lo, sob a forma de dispositivos inclusos nas 
"Disposições Transitórias".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23612 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado - art. 13 das Disposições Transitórias  
Ao artigo 13, das Disposições Transitórias, seja dada a seguinte redação:  
Artigo 13. - Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as  
Procuradorias de Autarquias Federais com  
representação própria continuarão a exercer as  
suas atuais atividades dentro da área de suas  
respectivas atribuições.  
§ 1o. - O Poder Executivo, no prazo de cento  
e vinte dias, encaminhará ao Congresso Nacional o  
projeto de Lei Complementar dispondo sobre a  
estrutura e o funcionamento da Procuradoria Geral da União.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção, de forma irretratável,  
entre as Carreiras do Ministério Público Federal e  
da Procuradoria Geral da União.  
§ 3o. - Os órgãos consultivos e judiciais da  
União Federal e de suas Autarquias, atualmente  
existentes, serão absorvidos pela Procuradoria  
Geral da União.  
§ 4o. - Os atuais Assistentes Jurídicos da  
União, os Procuradores e Advogados de Ofício junto  
ao Tribunal Marítimo, os Procuradores da Fazenda  
Nacional e os Procuradores ou Advogados das  
Autarquias Federais passam a integrar, em caráter  
efetivo, a Carreira de Procurador da União. 
Justificativa: 
Sabemos que as disposições permanentes são sempre superiores às disposições transitórias e não 
podem ser prejudicadas ou confundidas por estas últimas. 
Acontece que, no artigo 13 das Disposições Transitórias, há varias acidentalidades que se tornam 
intoleráveis. 
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A primeira: as disposições permanentes não cuidam de um MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Não 
há, entre os artigos 178 e 181, nenhuma referência expressão a Ministério Público da União. Há o 
Ministério Público, forma genérica, assim compreendida: Ministério Público Federal, Ministério Público 
Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e 
Ministério Público dos Estados. 
O § 1º do artigo 179, individualiza “cada Ministério Público”. Assim, eles se constituem em entes 
diferenciados, compreendidos e identificados dentro de suas peculiaridades, fato que se confirma e 
se evidencia nos termos do § 4º do mesmo artigo 179. 
Não há, portanto, um Ministério Público da União, como aparentemente faz crer o texto do artigo 13 
das Disposições Transitórias. É de se corrigir, então, aquela impropriedade. 
Sabe-se, todavia, que aquele Ministério Público referido no artigo 13 das Disposições Transitórias é o 
Ministério Público Federal. E sabe-se porque, atualmente, ao mencionado Ministério Público tem sido 
deferida a representação judicial da União, erro este, em momento oportuno, corrigido pela 
Assembleia Nacional Constituinte, que fez surgir a instituição Procuradoria Geral da União, a quem 
caberá a representação judicial e extrajudicial da União e o exercício das funções de Consultoria do 
Poder Executivo e da Administração em geral, conforme se vê no artigo 175. 
Assim, não se há de dizer “Ministério Público da União”, figura absurda, posto que inexiste, e sim 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ente compreendido na instituição Ministério Público de que trata 
esta Constituição. 
As demais alterações no texto são decorrentes da lógica e da racionalidade. Se o artigo 175, § 3º, 
com o artigo 179, § 4º, já estabelecem a quem caberá à iniciativa das Leis Complementares da 
Procuradoria Geral da UNIÃO (no caso o Presidente da República) e de cada Ministério Público (no 
caso os respectivos Procuradores-Gerais), não podem as Disposições Transitórias legislar em 
sentido diferente, dando o mesmo encargo ao Procurador-Geral da República, cargo que se tornará 
inexistente, porque desnecessário, a partir da promulgação da nova Carta. Desnecessário o cargo 
porque não haverá uma Procuradoria Geral da República e sim diversos Ministérios Públicos, cada 
um com o seu respectivo Procurador-Geral. 
A segunda impropriedade está contida no § 3º, uma vez que o assunto, isto é, exigência de concurso 
especifico de provas e títulos para o ingresso nas carreiras da Procuradoria Geral da União e do 
Ministério Público, é matéria já encontrada respectivamente no § 2º do artigo 175 e no § 5º do artigo 
180. Assim, as Disposições Transitórias não precisam repetir o mesmo dispositivo. 
A terceira impropriedade está no § 4º, uma vez que não é necessário definir a quem caberá à 
cobrança de crédito tributário ou a atuação nas causas referentes à matéria fiscal, uma vez que isto 
tudo se insere na atribuição especifica e igualmente genérica da Procuradoria Geral da União. Com o 
advento deste órgão, é improprio ao texto constitucional afirmar a existência, no Ministério da 
Fazenda, de um órgão jurídico, sobretudo em razão do que está disposto no § 5º deste mesmo  
artigo 13. 
Assim, proponho, com esta Emenda, uma redação justa e adequada isenta de impropriedades e 
consentânea com a clareza que deve prevalecer na legislação pátria, em favor do interesse público. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Alguns dispositivos sugeridos são plausíveis e devem ser levados em conta.  
O relator saberá assimilá-los, transpondo-os para as "Disposições Transitórias”, nos termos que lhe 
parecerem adequados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24340 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 15 DAS DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS  
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Acrescente-se ao artigo 15 das Disposições  
Transitórias do projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
Art. 15. .......................  
Parágrafo Único. São mantidos no exercício de  
suas funções de Ministério Público os atuais  
Procuradores junto aos Tribunais de Contas e  
órgãos congêneres, aos quais se aplicam as  
disposições da Seção II do Capítulo V Título v  
desta Constituição. 
Justificativa: 
Em face do tratamento que o anteprojeto de Constituição oferece para o Ministério Público, é mister 
aclarar a situação em que ficarão os Procuradores que oficiam junto aos Tribunais de Contas, 
sobretudo, diante do preceito do § 3º do artigo 180, à vista de que, como membros de segmento 
especializado da instituição, são, no momento, titulares de cargos isolados de provimento efetivo, 
dado que aquelas Cortes encerram em si mesmas o duplo grau de jurisdição e não comportam, pois, 
a ideia de carreira. 
Sem a ressalva que estamos introduzindo os Procuradores em atuação perante os Tribunais de 
Contas estariam impedidos de continuar exercendo, ali, o seu mister, para o qual têm formação 
especializado, não exigível dos membros da carreira do Ministério Público junto à Justiça Comum, 
que, em tese, viriam a substitui-los, a prevalecer a regra do § 3º do artigo 180 do projeto. 
Parecer:   
   Procedente.  
Há que ressalvar-se a situação dos Procuradores que atuam junto ás Cortes de Contas, segmento 
especializado do Ministério Público Federal.  
Existem na justificação sobejas razões para a acolhida da emenda.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24484 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: artigo 13 das Disposições Transitórias  
Acrescentar parágrafo ao artigo 13, constante  
do título (Disposições Transitórias), com a redação seguinte:  
§ - Fica assegurado aos atuais exercentes do  
cargo de Procurador da República, que estejam  
inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do  
Brasil na data da promulgação desta Constituição,  
o direito ao exercício da advocacia, respeitados  
os impedimentos da lei. 
Justificativa: 
Os Procuradores da República, que são os atuais membros do Ministério Público Federal, ao 
ingressarem na carreira mediante concurso público de provas e títulos, nos termos do artigo 94, § 1º, 
da Constituição ainda em vigor (Emenda Constitucional nº 1/69), não possuíam como hoje não 
possuem vedação ou incompatibilidade absoluta para o exercício da advocacia. 
Era-lhes vedado, como continua sendo, apenas o patrocínio de causas contra as pessoas jurídicas de 
direito público, o que configura um impedimento (e não uma incompatibilidade), de acordo com o 
disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 4215). 
Se prevalecer o desmembramento das vigentes funções cometidas ao Ministério Público Federal, 
notadamente para atribuir à Procuradoria-Geral da União recém-criada pelo artigo 175 e seus 
parágrafos do atual substitutivo do Relator, o encargo de representar em juízo a União Federal, não é 
justo que os membros do Ministério Público Federal hoje em exercício da função submetem-se à 
vedação quanto ao exercício da advocacia, conforme constante do artigo 179, § 4º, II, C, do mesmo 
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substitutivo. Tal significaria alterar, em detrimento de um regime funcional e profissional perfeitamente 
consolidado, direito incorporado quando da assunção do cargo de Procurador da República. Não 
seria justo que o membro do Ministério Público Federal, para continuar exercendo o mesmo cargo e a 
mesma função conquistada por concurso público, tenha de renunciar ao exercício da advocacia 
privada e perfeitamente compatível com o cargo e função pública. Considere-se, ademais, que o 
Título X das Disposições Transitórias do Substitutivo, ressalva, com espirito de justiça, diversas 
situações de direito adquirido, a exemplo daquelas que se contêm no artigo 31 e parágrafo único, 
referente à acumulação de empregos privativos de médicos. 
A bem da justiça vale registrar, ainda, que são inúmeros os Procuradores da República que, sem 
prejuízo do digno exercício da função, exercem há longos anos a advocacia, tendo, para tanto, 
contribuído para a Previdência Social como autônomo, estando na expectativa da correspondente 
aposentadoria, além de haverem investido seu trabalho e patrimônio para formação de sua banca de 
advogado. Tudo aconselha, por conseguinte, a ressalva expressa de tal direito adquirido nas 
Disposições Transitórias da futura Constituição. 
Parecer:   
   Trata-se de assegurar aos membros do Ministério Público o direito a exercerem a advocacia.  
Permito-me discordar da opinião do ilustre constituinte, vez que a vedação constitucional configura-se 
necessária, em razão das garantias que lhes são asseguradas e que, até então, somente aos 
membros da magistratura eram concedidas. Equiparam-se, portanto, as duas categorias nas 
garantias e nas vedações constitucionais. Assim, pela rejeição. 
   
   EMENDA:24487 APROVADA 
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. 13, § 2o. - Disposições Transitórias.  
- Dê-se ao § 2o. do Artigo 13 das Disposições Transitórias a seguinte redação:  
" § 2o. - Aos Procuradores da República fica  
assegurada a opção entre as funções do Ministério  
Público Federal e da Procuradoria da União.' 
Justificativa: 
A emenda corrige a redação anterior do substitutivo, considerando que os atuais exercentes do corpo 
e do título de Procurador da República não perderão nem o corpo nem o título, ficando-lhes facultado 
tão apenas a opção entre as funções do Ministério Público Federal e da recém-criada Procuradoria 
da República. 
Parecer:   
   O Substitutivo atende, com diferente redação, às finalidades perseguidas pela Emenda. Pela 
aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24889 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 4o. do Artigo 13 das Disposições Transitórias, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
A matéria é tipicamente da esfera da lei complementar que vier a estruturar a Procuradoria-Geral da 
União. 
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Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25062 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:  
  ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC)  
Texto:   
   Emenda Aditiva/Substitutiva  
Na forma do art. 26, § 2o., do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte,  
apresentamos a seguinte Emenda  
Aditiva/Substitutiva ao art. 13, do Título X, das  
Disposições Transitórias, e com a redação abaixo:  
"Art. 13 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria-Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a  
Consultoria Jurídica dos Ministérios e as  
Procuradorias das autarquias com representação  
própria exercerão as funções de ambas, dentro da  
área de suas respectivas atribuições.  
§ 1o. O Procurador-Geral da República e o  
Consultor-Geral da República, no prazo de cento e  
vinte dias, encaminharão, respectivamente, as  
propostas das leis complementares previstas no  
"caput" deste artigo sobre o Ministério Público  
Federal e Procuradoria da União, por intermédio da  
Presidência da República.  
§ 2o. Aos atuais Procuradores da República e  
aos membros da Advocacia Consultiva da União fica  
assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público Federal e da Procuradoria da União.  
§ 3o. O provimento de ambas as carreiras  
dependerá de concurso específico de provas e títulos.  
§ 4o. - Os órgãos consultivos e judiciais da  
União, inclusive o órgão jurídico do Ministério da  
Fazenda, serão absorvidos pela Procuradoria-Geral da União.  
§ 5o.- O disposto neste artigo se estende aos  
aposentados, nos cargos abrangidos pelos  
parágrafos anteriores, cujos proventos serão  
reajustados nas mesmas bases, como se estivessem  
em atividade. 
Justificativa: 
Procurou-se contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto, pois, desde os Estudos Preliminares da 
Comissão Afonso Arinos, em relação aos Estados-membros, (Anteprojeto Constitucional, art. 97) a 
representação Judicial e a Consultoria jurídica estavam previstas como independentes do Ministério 
Público (art. 96). 
Por isso mesmo, não pode ser a mesma autoridade, no caso, o Procurador-Geral da República, quem 
deva encaminhar os projetos das leis complementares previstos no art. 13, § 1º, do Projeto, mas este 
e o Consultor-Geral da República, cada um em sua área especifica. 
O direito de opção (§ 2º do art. 13) passa a ser reciproco aos atuais Procuradores da República e aos 
membros da Advocacia Consultiva da União. 
A absorção dos órgãos atuais decorre da unificação sistêmica. 
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Finalmente, o princípio do benefício ao inativo é da Lei nº 1.050, e do recente Decreto-lei nº 2333/87, 
que, embora concedesse vantagens aos membros da Advocacia Consultiva da União foi, em ato 
próprio, estendido aos atuais Procuradores da República. 
Cumpro, assim, compromissos que assumi em face às reiteradas solicitações recebidas de meu 
Estado. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Alguns dispositivos, mormente o caput do art. 13 e seu § 1o., podem ser lavados em conta.  
Entretanto, não é possível alargar tanto as disposições Transitórias, sob pena de torná-las mais 
longas que todo o texto do projeto.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo do relator. 
   
   EMENDA:25400 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 13 das Disposições Transitórias.  
Dê-se ao Artigo 13, e seus parágrafos, das  
Disposições Transitórias, a seguinte redação:  
Artigo 13 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público Federal e da  
Advocacia da União, o Ministério Público Federal,  
a Procuradoria da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as  
Procuradorias das Autarquias Federais com  
representação própria continuarão a exercer suas  
atuais funções dentro das áreas de suas  
respectivas atribuições.  
§ 1o. - Os órgãos consultivos e judiciais da  
Administração Direta e das Autarquias Federais  
serão absorvidos pela Advocacia da União.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção, de forma irretratável,  
entre as Carreiras da Advocacia da União e do  
Ministério Público Federal.  
§ 3o. - Integram a Advocacia da União os  
Procuradores da República que optarem, os  
Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores da  
Fazenda Nacional, os Advogados de Ofício e  
Procuradores junto a Administração Direta e os  
Procuradores ou Advogados de Autarquias Federais. 
Justificativa: 
Esta emenda permite à matéria objeto desta disposição transitória um tratamento mais adequado. 
Corrigir várias impropriedades do texto original. Não há de se falar em Ministério Público da União. 
Os artigos que tratam do Ministério Público cuidam da entidade dentro de suas conotações 
peculiares, distinguindo os vários Ministérios Públicos, aos quais cabe a eleição de seus Chefes e a 
feitura de suas propostas de Leis Complementares. (ver artigos 178 a 181). 
O atual Ministério Público Federal é quem ocupa a Procuradoria Geral da República, entidade que 
perde a sua identidade no texto da nova Constituição. Não há nenhuma referência, e nenhum motivo 
para que haja, à Procuradoria Geral da República. Em sendo assim, igualmente descaracterizada 
estão a existência de um Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público 
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do Trabalho, entes distintos uns dos outros, conforme bem caracterizado no “caput” do artigo 179 do 
Projeto do Relator e bem assim nos §§ 1º e 4º do mesmo citado artigo. 
Assim, as Disposições Transitórias redigidas de forma a concordarem com as Disposições 
Permanentes, fato que não ocorre em relação a este artigo 13 e os artigos que tratam do Ministério 
Público. Por isso, esta Emenda deve prevalecer. 
Corrige, ainda, a emenda, a função dos entes envolvidos no problema da representação judicial e 
extrajudicial da União durante o espaço vazio que vai desde a promulgação da nova Constituição à 
edição das Leis Complementares que organizarão a Advocacia da União e o Ministério Público 
Federal. Cada ente continuará a exercer as suas atuais funções, sem os conflitos que estão 
evidenciados, a prevalecer a redação do Relator. 
Igualmente os parágrafos. Os do texto emendado são mais explícitos. Não repetem situações já 
definidas nas Disposições Permanentes, como a exigência de concurso público (vide artigos 175 § 2º 
e 180 § 5º) e a elaboração dos projetos de leis complementares (vide artigo 175 § 3º e 179 § 4º). 
Definem, entretanto, quem integrará a Advocacia da União quando de sua instalação. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto constituinte, opino pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:25438 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se um § ao art. 13 do Título das  
Disposições Transitórias, com a seguinte formulação:  
"§ - Os atuais membros do Ministério Público  
dos Estados poderão, sem prejuízo de direitos,  
optar por integrar a carreira jurídica de  
representação judicial da respectiva unidade federativa." 
Justificativa: 
A emenda visa a dar tratamento isonômico aos membros do Ministério Público Federal e dos locais 
(cf. § 2º do mesmo artigo 13), ensejando-lhes a mesma espécie de opção, no respectivo âmbito 
federativo. 
Com a vedação de atribuição a qualquer dos Ministérios Públicos, da representação judicial e da 
Consultoria Jurídica das pessoas jurídicas de Direito Público (art.180, VII), é mister que se dê a todos 
os respectivos membros a mesma oportunidade de optar, inclusive por vocações e 
consequentemente melhor desempenho por aquelas outras funções, o que atende os interesses 
públicos. 
Parecer:   
   Procedente.  
O pleito é justo.  
Os membros do Ministério Público fazem jus a uma ressalva de seus direitos adquiridos.  
A Emenda há de ser absorvida e incorporada às disposições transitórias, nos termos do substitutivo 
do relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25998 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 15 das Disposições  
Transitórias.  
Acrescente-se ao artigo 15 do Título das  
Disposições Transitórias o seguinte parágrafo:  
Art. 15. .......................  
Parágrafo único. São mantidos no exercício de  
suas funções de Ministério Público os atuais  
Procuradores junto aos Tribunais de Contas e  
órgãos congêneres, aos quais se aplicam as  
disposições da Seção II do Capítulo V desta Constituição. 
Justificativa: 
Em face do tratamento que o Projeto de Constituição oferece para o Ministério Público, é mister 
aclarar a situação dos Procuradores que oficiam, como membros da instituição, junto aos Tribunais 
de Contas, sobretudo diante do preceito no § 3º de seu artigo 180, à vista de que são titulares de 
cargos isolados de provimento efetivo 
Parecer:   
   Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26614 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 15 das Disposições Transitórias, Título X:  
"Art. 15 - ..., computando-se esse tempo de serviço para todos os fins de direito. 
Justificativa: 
Caso não venham a ter a expressão menção do computo do tempo de serviço para os atuais 
integrantes do quadro suplementar, ficará prejudicada a formação do 5º Constitucional dos Tribunais 
do Trabalho. Isto porque o quadro de carreira do Ministério Público do Trabalho veio a se formar a 
partir de 1983, quando foi realizado o 1º Concurso Público. Assim sendo exigido o tempo de 10 anos 
de exercício na carreira (confere art. 157, § 1º alínea “a” e 159 do Projeto de Constituição) muitos 
Tribunais do Trabalho ficarão sem condições de preencher a vaga do 5º do Ministério Público do 
Trabalho como é o caso dos Tribunais de São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. 
Parecer:   
   Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26721 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 5o. do art. 13, das Disposições Transitórias  
Suprima-se o § 5o. do art. 13. 
Justificativa: 
A absorção proposta no parágrafo constitui a forma mais odiosa e antidemocrática de acesso a cargo 
público. Além disso, a norma contraria a própria filosofia que inspirou a propositura do § 2° do artigo 
175, que, por sua vez, confirma a regra do artigo 63, II.  
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Mais que isso, se prevalecer, constituir-se-á em mais um escândalo nacional, de vez que alcançará 
milhares de servidores, embarcando-se em mais um abominável “trem da alegria” – que a opinião 
pública facilmente identificará como obra de constituintes em causa própria – para insatisfação e 
revolta de toda a Nação. Sob o aspecto econômico de contenção do déficit público, repercutindo no 
processo inflacionário e penalizando toda a coletividade brasileira.  
Parecer:   
   A presente emenda propõe a supressão do § 5o. do art. 13 das Disposições Transitórias, com o 
objetivo, declarado de salvaguardar as formas democráticas de acesso ao serviço público. Não nos 
parece antidemocrática a solução.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26722 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do § 4o. do art. 13, do  
Título X, Disposições Transitórias  
Suprima-se o § 4o. do art. 13, das  
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
No art. 175, o Projeto institui a Procuradoria Geral da União, com a atribuição de representa-la judicial 
e extrajudicialmente. 
A representação judicial da União compreende como é obvio a cobrança dos créditos tributários e 
todas as ações que lhes digam respeito, como qualquer condenatória, constitutiva, declaratória ou 
mandamental, na condição de autora, ré, assistente ou opoente.  
Nenhuma razão existe, portanto, para que a Constituição da República reserve à Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional – como o faz no parágrafo proposto – uma parcela de atividade que já se acha 
compreendida na mencionada representação judicial.  
O parágrafo em questão, em verdade, se revela odioso, ne medida em que reserva aos integrantes 
de um específico setor da administração, justamente a parcela menos árdua da atividade de 
representação judicial da União e que lhes pode vir a propiciar, sob forma de honorários, vantagens 
financeiras em detrimento do sempre sacrificado contribuinte brasileiro.  
Do ponto de vista de técnica constitucional, ademais, o injustificável parágrafo mostra-se ainda mais 
absurdo, porquanto alça ao nível da Lei Maior simples questão de divisão de trabalho, com a outorga 
de “status” próprio dos agentes políticos a um órgão que se situa no contexto da Administração 
Pública, em plano inferior ao do Ministério em que está inserido.  
A não se suprimir o parágrafo, por que também não se definir, na Constituição, as atribuições dos 
outros órgãos integrantes do Ministério da Fazenda? E por que não explicitar, também, para os outros 
órgãos da Advocacia Geral da União, as demais atribuições que o malsinado parágrafo excluiu “parte 
do leão”? 
Parecer:   
   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27398 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 13 E SEUS PARÁGRAFOS,  
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
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Dê-se ao art. 13 e seus parágrafos, das  
Disposições Transitórias, do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
"Art. 13 - Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as  
Procuradorias de Autarquias Federais com  
representação própria continuarão a exercer as  
suas atuais atividades dentro da área e de suas  
respectivas atribuições.  
§ 1o. - O Poder Executivo, no prazo de cento  
e vinte dias, encaminhará ao Congresso Nacional o  
projeto de Lei Complementar dispondo sobre a  
estrutura e o funcionamento da Procuradoria Geral da União.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção, de forma irretratável,  
entre as Careiras do Ministério Público Federal e  
da Procuradoria Geral da União.  
§ 3o. - Os órgãos consultivos e judiciais da  
União Federal e de suas Autarquias, atualmente  
existentes, serão absorvidos pela Procuradoria  
Geral da União:  
§ 4o. - Os atuais Assistentes Jurídicos da  
União, os Procuradores e Advogados de ofício junto  
ao Tribunal Marítimo, os Procuradores da Fazenda  
Nacional e os Procuradores e Advogados das  
Autarquias Federais passam a integrar, em caráter  
efetivo, a Carreira de Procurador da União". 
Justificativa: 
Sabemos que as disposições permanentes são sempre superiores às disposições transitórias e não 
podem ser prejudicadas ou confundidas por estas últimas. 
Acontece que, no artigo 13 das Disposições Transitórias, há várias acidentalidades que se tornam 
intoleráveis. 
A primeira: as disposições permanentes não cuidam de um MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Não 
há, entre os artigos 178 e 181, nenhuma referência expressão a Ministério Público da União. Há o 
Ministério Público, forma genérica, assim compreendida: Ministério Público Federal, Ministério Público 
Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e 
Ministério Público dos Estados. 
O § 1º do artigo 179, individualiza “cada Ministério Público”. Assim, eles se constituem em entes 
diferenciados, compreendidos e identificados dentro de suas peculiaridades, fato que se confirma e 
se evidencia nos termos do § 4º do mesmo artigo 179. 
Não há, portanto, um Ministério Público da União, como aparentemente faz crer o texto do artigo 13 
das Disposições Transitórias. É de se corrigir, então, aquela impropriedade. 
Sabe-se, todavia, que aquele Ministério Público referido no artigo 13 das Disposições Transitórias é o 
Ministério Público Federal. E sabe-se porque, atualmente, ao mencionado Ministério Público tem sido 
deferida a representação judicial da União, erro este, em momento oportuno, corrigido pela 
Assembleia Nacional Constituinte, que fez surgir a instituição Procuradoria Geral da União, a quem 
caberá a representação judicial e extrajudicial da União e o exercício das funções de Consultoria do 
Poder Executivo e da Administração em geral, conforme se vê no artigo 175. 
Assim, não se há de dizer “Ministério Público da União”, figura absurda, posto que inexiste, e sim 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ente compreendido na instituição Ministério Público de que trata 
esta Constituição. 
As demais alterações no texto são decorrentes da lógica e da racionalidade. Se o artigo 175, § 3º, 
com o artigo 179, § 4º, já estabelecem a quem caberá à iniciativa das Leis Complementares da 
Procuradoria Geral da UNIÃO (no caso o Presidente da República) e de cada Ministério Público (no 
caso os respectivos Procuradores-Gerais), não podem as Disposições Transitórias legislar em 
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sentido diferente, dando o mesmo encargo ao Procurador-Geral da República, cargo que se tornará 
inexistente, porque desnecessário, a partir da promulgação da nova Carta. Desnecessário o cargo 
porque não haverá uma Procuradoria Geral da República e sim diversos Ministérios Públicos, cada 
um com o seu respectivo Procurador-Geral. 
A segunda impropriedade está contida no § 3º, uma vez que o assunto, isto é, exigência de concurso 
especifico de provas e títulos para o ingresso nas carreiras da Procuradoria Geral da União e do 
Ministério Público, é matéria já encontrada respectivamente no § 2º do artigo 175 e no § 5º do artigo 
180. Assim, as Disposições Transitórias não precisam repetir o mesmo dispositivo. 
A terceira impropriedade está no § 4º, uma vez que não é necessário definir a quem caberá à 
cobrança de crédito tributário ou a atuação nas causas referentes à matéria fiscal, uma vez que isto 
tudo se insere na atribuição especifica e igualmente genérica da Procuradoria Geral da União. Com o 
advento deste órgão, é improprio ao texto constitucional afirmar a existência, no Ministério da 
Fazenda, de um órgão jurídico, sobretudo em razão do que está disposto no § 5º deste mesmo  
artigo 13. 
Assim, proponho, com esta Emenda, uma redação justa e adequada isenta de impropriedades e 
consentânea com a clareza que deve prevalecer na legislação pátria, em favor do interesse público. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Expende o nobre constituinte argumentos plausíveis em sua justificação.  
O relator poderá transformá-los em dispositivos inclusos nas "Disposições Transitórias", nos termos 
que lhe parecerem apropriados.  
Pela aprovação parcial. 
   
EMENDA:27889 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o artigo 15 das Disposições  
Transitórias do Substitutivo do Relator:  
Art. 15 - Os atuais integrantes do quadro  
suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e  
Militar e os procuradores junto aos Tribunais de  
Contas e Conselhos de Contas dos Municípios serão  
aproveitados em cargo do quadro da respectiva carreira. 
Justificativa: 
A presente emenda visa tornar mais abrangente a disposição em exame, tornando-a mais justa. Hoje 
os Tribunais de Contas e os Conselhos de Contas dos Municípios têm procuradores que ali 
funcionam, em situação administrativamente imperfeita, caracterizando uma certa deformação no 
cumprimento das funções do Ministério Público. Conveniente, portanto, o aproveitamento de todos 
que são referidos na presente propositura em cargos do quadro da respectiva carreira.  
Parecer:   
   Procedente.  
O pleito é justo.  
Os membros do Ministério Público fazem jus a uma ressalva de seus direitos adquiridos.  
A Emenda há de ser absorvida e incorporada às disposições transitórias, nos termos do substitutivo 
do relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:27936 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 5o. do art. 13, Das Disposições Transitórias  
Suprima-se o § 5o. do art. 13. 
Justificativa: 
A absorção proposta no parágrafo constitui a forma mais odiosa e antidemocrática de acesso a cargo 
público. Além disso, a norma contraria a própria filosofia que inspirou a propositura do § 2° do artigo 
175, que, por sua vez, confirma a regra do artigo 63, II.  
Mais que isso, se prevalecer, constituir-se-á em mais um escândalo nacional, de vez que alcançará 
milhares de servidores, embarcando-se em mais um abominável “trem da alegria” – que a opinião 
pública facilmente identificará como obra de constituintes em causa própria – para insatisfação e 
revolta de toda a Nação. Sob o aspecto econômico de contenção do déficit público, repercutindo no 
processo inflacionário e penalizando toda a coletividade brasileira.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:27937 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 4o. do art. 13, do  
Título X, Disposições Transitórias  
Suprima-se o § 4o. do art. 13, das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
No art. 175, o Projeto institui a Procuradoria Geral da União, com a atribuição de representa-la judicial 
e extrajudicialmente.  
Representação judicial da união compreende, como é óbvio, a cobrança dos créditos tributários e 
todas as ações que lhes digam respeito.  
Nenhuma razão existe, portanto, para que a Constituição da República reserve a um órgão jurídico do 
Ministério da Fazenda – como o faz no parágrafo proposto – uma parcela de atividade que já se acha 
compreendida na mencionada representação judicial.  
O parágrafo em questão, em verdade, se revela odioso, na medida em que reserva aos integrantes 
de um especifico setor da administração, justamente a parcela menos árdua da atividade de 
representação judicial da União e que lhes pode vir a propiciar, sob forma de honorários, vantagens 
financeiras em detrimento do sempre sacrificado contribuinte brasileiro.  
Do ponto de vista de técnica constitucional, ademais, o injustificável parágrafo mostra-se ainda mais 
absurdo, porquanto alça ao nível da Lei Maior as atribuições de um órgão que se situa, no contexto 
da Administração Pública, obviamente em plano inferior ao do Ministério em que está inserido. A não 
ser assim, por que também não definir, na Constituição, as atribuições dos outros órgãos integrantes 
do Ministério da Fazenda? E por que não explicitar, também, os órgãos incumbidos, na Procuradoria 
Geral da União, das demais atribuições que malsinado parágrafo exclui da “parte do leão”? 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:28638 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
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Texto:   
   Dê-se ao art. 13 das DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS, do Substitutivo do Relator, ao  
Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação, suprimindo-se o § 3o. :  
"Art. 13 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público Federal e da  
Advocacia da União, o Ministério Público  
Federal exercerá, cumulativamente, as funções e a  
representação judicial da União.  
§ 1o. - O Procurador Geral da República, no  
prazo de cento e vinte dias contados a partir do  
dia da promulgação desta Constituição, proporá ao  
Congresso Nacional, através da Presidência da  
República, o Projeto de lei complementar do  
Ministério Público.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público e da Advocacia da União, esta  
integrada pelos membros do Sistema de Advocacia  
Consultiva da União". 
Justificativa: 
Reconhecida, pelo Projeto de Constituição a impropriedade da acumulação das atuais funções do 
Ministério Público, tanto que o artigo 186 cria a Procuradoria Geral da União para promover a defesa 
judicial e extrajudicial da União, nas Disposições Transitórias, o artigo 451 deve ser redigido de forma 
a que a situação atual seja mantida até que se aprovem as leis complementares que organizem uma 
e outra daqueles Instituições. 
Atualmente a União tem a sua Advocacia Consultiva organizada de forma sistêmica o Sistema da 
Advocacia Consultiva da União integrada pelos Assistentes Jurídicos, Procuradores de Autarquias 
Federais. Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores junto ao Tribunal Marítimo e Advogados 
de Ofício são, ao todo, cerca de 3.500 Advogados, todos admitidos ao Serviço Público Federal 
mediante concurso público de provas e de provas e títulos. 
A Advocacia Contenciosa, de interessa da União, vem sendo exercida pelo Ministério Público 
Federal, que vem acumulando, embora o fato contrarie a doutrina e o direito, tais funções com a sua 
função singular de fiscal da lei e de sua correta aplicação e de defensor dos direitos inerentes à 
sociedade. 
Manter o texto na forma em que está o artigo 451 impede a que o Sistema da Advocacia da União 
mantenha-se atuante até a aprovação das respectivas leis complementares do Ministério Público e da 
Advocacia da União (Procuradoria Geral da União), fazendo com que o Ministério Público assuma por 
um espaço de tempo, suas funções singulares e mais a Advocacia Contenciosa e a Advocacia 
Consultiva da União. O Legislador Constituinte precisa estar atento para este detalhe a fim de evitar 
tamanho equívoco. Daí a Emenda proposta quanto ao “caput” do artigo 451, que resolve este entrave 
do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Quanto ao § 1º, é de corrigir o seu texto para que o Procurador Geral da República somente tenha a 
ver com a lei complementar do Ministério Público, e não com a da Advocacia da União (Procuradoria 
Geral da União), pois, quanto a esta no artigo 186, § 3º, o Projeto de Constituição já disse, em 
disposição não transitória que “Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, 
estabelecerá a organização da Procuradora Geral da União”. Deve prevalecer, pois, esta Emenda. 
No relativo ao § 2º, há um aprimoramento no texto do Projeto a fim de esclarecer que os membros do 
Sistema da Advocacia Consultiva da União integram, naturalmente, a Advocacia da União 
(Procuradoria Geral da União) de que trata o já mencionado artigo 186, permitida a opção para a 
mesma carreira aos atuais membros do Ministério Público Federal, considerando o fato de que os 
mesmos exerçam, embora contrariando a doutrina e a jurisprudência, a Advocacia Contenciosa da 
União. 
Por fim, a Emenda opta pela supressão do § 3º uma vez que o Projeto de Constituição, quando cuida, 
separadamente, da Procuradoria Geral da União e da Procuradoria Geral da República, já 
estabelece, nos respectivos títulos, que ambas as carreiras admitem os seus membros, a partir da 
realização de concursos públicos de provas e títulos. Trata-se, pois, de uma repetição desnecessária. 
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É a justificativa. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Alguns dispositivos sugeridos podem ser levados em conta.  
O relator haverá de incorporá-los, nos termos que lhe parecerem apropriados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28808 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 15 das Disposições Transitórias.  
Suprima-se o artigo 15, Das Disposições  
Transitórias, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
No momento em que se busca consolidar a exigência de concurso público para a admissão de 
servidores públicos, inclusive nas estatais brasileiras – iniciativa altamente moralizadora – é 
impossível que haja no texto da nova Constituição dispositivo como o artigo 15. Sua supressão 
decorre principalmente do fato de que a matéria poderá ser regulamentada na legislação ordinária ou, 
no máximo, pelos Estatutos dos Servidores Públicos.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão do artigo 15 das Disposições Transitórias que assegura aos atuais 
integrantes dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, já estáveis, o aproveitamento em cargo do 
quadro da respectiva carreira.  
Não cabe a supressão pretendida, tendo em vista a necessidade de assegurar-se o direito ali 
previsto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29458 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 13 das Disposições Transitórias  
Ao artigo 13 do Título das Disposições  
Transitórias, no Substitutivo do Relator,  
acrescente-se o seguinte parágrafo, após o 6o., em  
que fica transformado o artigo 15:  
Ar. 13. ............................  
§ 7o. São mantidos no exercício de suas  
funções de Ministério Público os atuais  
Procuradores junto aos Tribunais de Contas,  
aplicando-lhes o disposto no § 6o. do artigo 180  
desta Constituição. 
Justificativa: 
Por uma questão de técnica constitucional, seria recomendável o agrupamento em único de 
disposições que tenham o mesmo sentido nuclear, em nome da síntese e da ordem a ser observada 
na estrutura do texto da Carta Magna.  
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De outro lado, uma tão extensa numeração de situações relativas aos Procuradores, revelou-se, no 
entanto, omissa quanto aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas (Art. 72, § 
5º, da atual Constituição) que, em face do contido no § 3° do artigo 180 do Substitutivo do Relator, 
deve ser aclarada, ressaltando-lhes os direitos adquiridos, sem o que teriam os seus cargos 
reivindicados pelos integrantes da carreira, que oficiam perante o Judiciário, sem as qualificações 
necessárias ao exercício desse mister, que supõe conhecimentos especializados de Administração, 
Economia, Contabilidade, além da necessária formação jurídica, sobretudo no campo do direito 
financeiro, matérias não incluídas comumente no processo de seu recrutamento.  
Parecer:   
   Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30154 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se às Disposições Transitórias do  
Título X do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição, o seguinte, onde couber:  
"Art. - Os membros do Ministério Público do  
Trabalho, Militar e Federal poderão optar por  
exercer suas funções junto aos juízos e Tribunais  
em que estiverem lotados, no prazo de sessenta  
dias a contar da data da promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
Há impossibilidade de técnica desses profissionais concorrem seu ofício em área que nunca 
funcionaria acarretando prejuízos à comunidade. 
A medida alvitrada na emenda evitará tal situação. 
Sala das Sessões.  
Parecer:   
   Procedente.  
O pleito é justo.  
Os membros do Ministério Público fazem jus a uma ressalva de seus direitos adquiridos.  
A emenda há de ser absorvida e incorporada às disposições transitórias, nos termos do substitutivo 
do relator.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:30190 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 13 das Disposições Transitórias a seguinte redação:  
"Art. 13. Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria-Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as  
Procuradorias das Autarquias com representação  
própria exercerão as funções de ambas, dentro da  
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área de suas respectivas atribuições.  
§ 10. - O Procurador-Geral da República e o  
Consultor-Geral da República encaminharão, no  
prazo de cento e vinte dias, por intermédio da  
Presidência da República, os projetos de Leis  
Complementares previstos no "caput" deste artigo,  
referente, respectivamente, ao Ministério Público  
e à Procuradoria-Geral da União.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público Federal e da Procuradoria da União.  
§ 3o. - Os integrantes das carreiras  
consultivas e judiciais da União serão integrados  
na Procuradoria-Geral da União, que terá setor  
próprio, composto pelo atual órgão jurídico do  
Ministério da Fazenda, com a incumbência de atuar  
em matéria de interesse da Fazenda Nacional.  
§ 4o.- Na cobrança da Dívida Ativa tributária  
e não tributária e nas causas de interesse da  
Fazenda Nacional, a representação judicial da  
União será exercida pelo órgão jurídico do  
Ministério da Fazenda." 
Justificativa: 
Com a proposta busca-se desfazer o equívoco constante do art. 13 do anteprojeto ao permitir ao 
Procurador-Geral ad República encaminhar projeto de lei orgânica da Procuradoria-Geral da União. 
Ora, como se sabe esse novo área vai absorver as funções consultivas e de representação 
extrajudicial, mais que nunca foram de competência da atual Procuradoria Geral da República, pois, a 
iniciativa para elaborar tal projeto melhor caberia ao Consultor-Geral da República.  
Por fim, a Emenda altera a redação dos parágrafos para dar-lhes melhor precisão técnico-jurídica, 
evitando as repartições e ambiguidades constantes do atual art. 13 das Disposições Transitórias.  
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Alguns dispositivos sugeridos podem ser levados em conta.  
O relator haverá de incorporá-los, nos termos que julgar mais apropriados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:30191 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se à Subseção II (Da Procuradoria-Geral da  
União, dos Estados e do Distrito Federal, da Seção  
I (Da Advocacia), do Capítulo V (Das Funções  
Essenciais ao Exercício dos Poderes), arts. 175 e  
176, bem assim ao art. 13 do Título X (Disposições  
Transitórias), do Projeto, a seguinte redação:  
"Subseção II - Da Advocacia da União;  
Dos Estados e do Distrito Federal  
Art. 175. À Advocacia da União compete:  
I - representar, judicialmente, a União e suas autarquias;  
II - representar a Fazenda Nacional, junto ao  
Tribunal de Contas da União, sem prejuízo da  
atuação do Ministério Público;  
III - exercer as funções de consultoria e de  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 84  

 

assessoramento jurídicos do Poder Executivo e da  
Administração Federal em geral;  
IV - promover a apuração, inscrição e  
cobrança da dívida ativa da União e de suas  
autarquias; e  
V - examinar, previamente, a legalidade dos  
contratos, ajustes e convênios que interessem à  
União e às suas autarquias.  
§ 1o. O ingresso nas carreiras da Advocacia  
da União far-se-á mediante concurso público de  
provas e títulos.  
§ 2o. Lei especial, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá a  
organização e o funcionamento da Advocacia da União.  
§ 3o. Na execução fiscal de sua Dívida  
Ativa, a Fazenda Nacional será representada,  
judicialmente, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
§ 4o. Nas comarcas do interior, a defesa da  
União poderá ser atribuída aos Procuradores dos  
Estados, dos Municípios ou das autarquias.  
§ 5o. A Advocacia da União compreende a  
Consultoria-Geral da República, a Procuradoria-  
Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias  
Jurídicas de Ministérios e os órgãos jurídicos das  
autarquias federais, com os respectivos membros.  
Art. 176. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no § 1o. do artigo anterior."  
Título X  
Disposições Transitórias  
"Art. 13. O Procurador-Geral da República,  
no prazo de cento e vinte dias contados da data da  
promulgação desta Constituição, encaminhará, por  
intermédio da Presidência da República, os  
projetos de leis complementares de que trata o §  
4o. do art. 179."  
Parágrafo único. Aos atuais Procuradores da  
República, bem assim aos atuais ocupantes de  
cargos ou empregos, privativos de bacharel em  
direito, nos órgãos a que alude o § 4o. do art.  
175, fica assegurada, na forma da lei, a opção às  
carreiras integrantes da Advocacia da União." 
Justificativa: 
O art. 175, o Projeto, institui um órgão público, a Procuradoria-Geral da União, para exercer as 
atividades de representação judicial da União, hoje afetas ao Ministério Público Federal, as de 
representação extrajudicial da União (em contratos financeiros e imobiliários, no contencioso 
administrativo fiscal etc.), hoje atribuídas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e as de 
consultoria jurídica, hoje imputadas à Consultoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e Consultorias Jurídicas dos Ministérios.  
A criação do novo órgão justificar-se pela decisão política, adotado Projeto, de reservar ao Ministério 
Públicos somente as funções clássicas que lhe são próprias, como fiscais da lei, junto ao Judiciário, 
tal como ocorre nos países mais desenvolvidos do Mundo Ocidental e, entre nós, nos diversos 
Estados federados.  
Destarte, o exercício das funções próprias do Ministério Público exige independência (art. 178, § 1° 
do Projeto), enquanto a representação judicial da União prende-se à ideia de dependência – no 
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sentido hierárquico – ao Executivo ou, mais precisamente, ao Presidente de República e aos 
Ministros de Estados. 
Não obstante, a criação do novo órgão, com projeções em todos os Estados federados, não só nas 
capitais, mas também nos Municípios em que funcione a justiça Federal, exigirá, evidentemente, 
vultosas despesas.  
Esse ônus pode, no entanto, ser afastado, se em lugar da criação de um novo órgão, os encargos 
referidos no art. 175 forem simplesmente atribuídos à Advocacia da União, já existente e composta 
da Consultoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Consultoria Jurídicas 
dos Ministérios.  
Tais órgãos, aliás, já exercem, como antes assinalado, as atribuições de representação extrajudicial 
da União e de consultoria jurídica e um deles, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, atua 
obrigatoriamente, por força da nas ações propostas contra a Fazenda, em matéria fiscal, mediante 
audiência obrigatória do Ministério Público, e, além disso, promovem a apuração, inscrição e 
cobrança amigável da Dívida Ativa da União. Essa Procuradoria, inclusive, já dispõe representações 
em todas as unidades federadas e nas principais cidades do interior.  
Finalmente, ressalte-se que o Projeto, na denominação da Seção II, do Capitulo, e em seu preceito 
inicial (art. 178), refere-se Ministério Público como atividade e não aos órgãos de que este se 
compõe. Os órgãos estão indicados no art. 179. Assim, por similitude redacional, a denominação I e 
de seu artigo inicial (175) devem empregar a expressão Advocacia da União que traduz a atividade, 
indicando-se adiante os órgãos de que esta se compõe.  
Nessas condições, sugere-se uma emenda ao art. 175 do Projeto e, via de consequência, ao art. 13 
das Disposições Transitórias.  
De outro lado, de molde a evitar o privilegio concedido aos Procuradores da República pelo § 2º do 
art. 13 do Projeto, propõe-se redação substitutiva segurando a todos os membros integrantes dos 
órgãos que compõe a Advocacia da União, a opção na forma da lei, às carreiras a ela pertencentes.  
Parecer:   
   Opinando pela manutenção do texto originalmente consignado, não vemos como acolher a 
Emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31085 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 15 - Das Disposições Transitórias - Título X.  
Art. 15 - Suprima-se. 
Justificativa: 
Deverá ser matéria de lei complementar de organização da justiça como determinado em emenda 
anterior do autor.  
Parecer:   
   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31421 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   AO ARTIGO 13 E SEUS PARÁGRAFOS, DAS  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, TÍTULO X SEJA DADA A  
SEGUINTE REDAÇÃO:  
ART. 13 - Enquanto não aprovadas as Leis  
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Complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as  
Procuradorias de Autarquias Federais com  
representação própria continuarão a exercer as  
suas atuais atividades dentro da área de suas  
respectivas atribuições.  
§ 1o. - O Poder Executivo, no prazo de cento  
e vinte dias, encaminhará ao Congresso Nacional o  
projeto de Lei Complementar dispondo sobre a  
estrutura e o funcionamento da Procuradoria Geral da União.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção, de forma irretratável,  
entre as Carreiras do Ministério Público Federal e  
da Procuradoria Geral da União.  
§ 3o. - Os órgãos consultivos e judiciais da  
União Federal e de suas Autarquias, atualmente  
existentes, serão absorvidos pela Procuradoria  
Geral da União.  
§ 4o. - Os atuais Assistentes jurídicos da  
União, os Procuradores e Advogados de Ofício junto  
ao Tribunal Marítimo, os Procuradores da Fazenda  
Nacional e os Procuradores ou Advogados das  
Autarquias Federais passam a integrar, em caráter  
efetivo, a Carreira de Procurador da União. 
Justificativa: 
Sabemos que as disposições permanentes são sempre superiores às disposições transitórias e não 
podem ser prejudicadas ou confundidas por estas últimas. 
Acontece que, no artigo 13 das Disposições Transitórias, há varias acidentalidades que se tornam 
intoleráveis. 
A primeira: as disposições permanentes não cuidam de um MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Não 
há, entre os artigos 178 e 181, nenhuma referência expressão a Ministério Público da União. Há o 
Ministério Público, forma genérica, assim compreendida: Ministério Público Federal, Ministério Público 
Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e 
Ministério Público dos Estados. 
O § 1º do artigo 179, individualiza “cada Ministério Público”. Assim, eles se constituem em entes 
diferenciados, compreendidos e identificados dentro de suas peculiaridades, fato que se confirma e 
se evidencia nos termos do § 4º do mesmo artigo 179. 
Não há, portanto, um Ministério Público da União, como aparentemente faz crer o texto do artigo 13 
das Disposições Transitórias. É de se corrigir, então, aquela impropriedade. 
Sabe-se, todavia, que aquele Ministério Público referido no artigo 13 das Disposições Transitórias é o 
Ministério Público Federal. E sabe-se porque, atualmente, ao mencionado Ministério Público tem sido 
deferida a representação judicial da União, erro este, em momento oportuno, corrigido pela 
Assembleia Nacional Constituinte, que fez surgir a instituição Procuradoria Geral da União, a quem 
caberá a representação judicial e extrajudicial da União e o exercício das funções de Consultoria do 
Poder Executivo e da Administração em geral, conforme se vê no artigo 175. 
Assim, não se há de dizer “Ministério Público da União”, figura absurda, posto que inexiste, e sim 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ente compreendido na instituição Ministério Público de que trata 
esta Constituição. 
As demais alterações no texto são decorrentes da lógica e da racionalidade. Se o artigo 175, § 3º, 
com o artigo 179, § 4º, já estabelecem a quem caberá à iniciativa das Leis Complementares da 
Procuradoria Geral da UNIÃO (no caso o Presidente da República) e de cada Ministério Público (no 
caso os respectivos Procuradores-Gerais), não podem as Disposições Transitórias legislar em 
sentido diferente, dando o mesmo encargo ao Procurador-Geral da República, cargo que se tornará 
inexistente, porque desnecessário, a partir da promulgação da nova Carta. Desnecessário o cargo 
porque não haverá uma Procuradoria Geral da República e sim diversos Ministérios Públicos, cada 
um com o seu respectivo Procurador-Geral. 
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A segunda impropriedade está contida no § 3º, uma vez que o assunto, isto é, exigência de concurso 
especifico de provas e títulos para o ingresso nas carreiras da Procuradoria Geral da União e do 
Ministério Público, é matéria já encontrada respectivamente no § 2º do artigo 175 e no § 5º do artigo 
180. Assim, as Disposições Transitórias não precisam repetir o mesmo dispositivo. 
A terceira impropriedade está no § 4º, uma vez que não é necessário definir a quem caberá à 
cobrança de crédito tributário ou a atuação nas causas referentes à matéria fiscal, uma vez que isto 
tudo se insere na atribuição especifica e igualmente genérica da Procuradoria Geral da União. Com o 
advento deste órgão, é improprio ao texto constitucional afirmar a existência, no Ministério da 
Fazenda, de um órgão jurídico, sobretudo em razão do que está disposto no § 5º deste mesmo  
artigo 13. 
Assim, proponho, com esta Emenda, uma redação justa e adequada isenta de impropriedades e 
consentânea com a clareza que deve prevalecer na legislação pátria, em favor do interesse público. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Há considerações que devem ser levadas em conta.  
As impropriedades e ambiguidades hão de ser afastadas.  
O relator assimilará o conteúdo da emenda que será transposta para dispositivos inclusos nas 
"Disposições Transitórias".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31582 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivos Emendado: Artigo 13 das Disposições Transitórias  
Ao artigo 13, das Disposições Transitórias,  
seja dada a seguinte redação:  
Art. 13 - Enquanto não aprovadas as leis  
Complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as  
Procuradorias de Autarquias Federais com  
representação própria continuarão a exercer as  
suas atuais atividades dentro da área de suas  
respectivas atribuições.  
§ 1o. - O poder executivo, no prazo de cento  
e vinte dias, encaminhará ao Congresso Nacional o  
Projeto de Lei Complementar dispondo sobre a  
estrutura e o funcionamento da Procuradoria Geral da União.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção, de forma irretratável,  
entre as Carreiras do Ministério Público Federal e  
da Procuradoria Geral da União.  
§ 3o. - Os órgãos consultivos e judiciais da  
União Federal e de suas Autarquias, atualmente  
existentes, serão absorvidos pela Procuradoria  
Geral da União.  
§ 4o. - Os atuais Assistentes Jurídicos da  
União, os Procuradores e Advogados das Autarquias  
Federais passam a integrar, em caráter efetivo, a  
Carreira de Procurador da União. 
Justificativa: 
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Sabemos que as disposições permanentes são sempre superiores às disposições transitórias e não 
podem ser prejudicadas ou confundidas por estas últimas. 
Acontece que, no artigo 13 das Disposições Transitórias, há varias acidentalidades que se tornam 
intoleráveis. 
A primeira: as disposições permanentes não cuidam de um MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. Não 
há, entre os artigos 178 e 181, nenhuma referência expressão a Ministério Público da União. Há o 
Ministério Público, forma genérica, assim compreendida: Ministério Público Federal, Ministério Público 
Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e 
Ministério Público dos Estados. 
O § 1º do artigo 179, individualiza “cada Ministério Público”. Assim, eles se constituem em entes 
diferenciados, compreendidos e identificados dentro de suas peculiaridades, fato que se confirma e 
se evidencia nos termos do § 4º do mesmo artigo 179. 
Não há, portanto, um Ministério Público da União, como aparentemente faz crer o texto do artigo 13 
das Disposições Transitórias. É de se corrigir, então, aquela impropriedade. 
Sabe-se, todavia, que aquele Ministério Público referido no artigo 13 das Disposições Transitórias é o 
Ministério Público Federal. E sabe-se porque, atualmente, ao mencionado Ministério Público tem sido 
deferida a representação judicial da União, erro este, em momento oportuno, corrigido pela 
Assembleia Nacional Constituinte, que fez surgir a instituição Procuradoria Geral da União, a quem 
caberá a representação judicial e extrajudicial da União e o exercício das funções de Consultoria do 
Poder Executivo e da Administração em geral, conforme se vê no artigo 175. 
Assim, não se há de dizer “Ministério Público da União”, figura absurda, posto que inexiste, e sim 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ente compreendido na instituição Ministério Público de que trata 
esta Constituição. 
As demais alterações no texto são decorrentes da lógica e da racionalidade. Se o artigo 175, § 3º, 
com o artigo 179, § 4º, já estabelecem a quem caberá à iniciativa das Leis Complementares da 
Procuradoria Geral da UNIÃO (no caso o Presidente da República) e de cada Ministério Público (no 
caso os respectivos Procuradores-Gerais), não podem as Disposições Transitórias legislar em 
sentido diferente, dando o mesmo encargo ao Procurador-Geral da República, cargo que se tornará 
inexistente, porque desnecessário, a partir da promulgação da nova Carta. Desnecessário o cargo 
porque não haverá uma Procuradoria Geral da República e sim diversos Ministérios Públicos, cada 
um com o seu respectivo Procurador-Geral. 
A segunda impropriedade está contida no § 3º, uma vez que o assunto, isto é, exigência de concurso 
especifico de provas e títulos para o ingresso nas carreiras da Procuradoria Geral da União e do 
Ministério Público, é matéria já encontrada respectivamente no § 2º do artigo 175 e no § 5º do artigo 
180. Assim, as Disposições Transitórias não precisam repetir o mesmo dispositivo. 
A terceira impropriedade está no § 4º, uma vez que não é necessário definir a quem caberá à 
cobrança de crédito tributário ou a atuação nas causas referentes à matéria fiscal, uma vez que isto 
tudo se insere na atribuição especifica e igualmente genérica da Procuradoria Geral da União. Com o 
advento deste órgão, é improprio ao texto constitucional afirmar a existência, no Ministério da 
Fazenda, de um órgão jurídico, sobretudo em razão do que está disposto no § 5º deste mesmo  
artigo 13. 
Assim, proponho, com esta Emenda, uma redação justa e adequada isenta de impropriedades e 
consentânea com a clareza que deve prevalecer na legislação pátria, em favor do interesse público. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Alguns dispositivo podem ser levados em conta.  
Entretanto, não é possível alargar tanto as "Disposições Transitórias", sob pena de torná-las mais 
extensas do que todo o texto propriamente dito.  
O relator haverá de incorporá-los nos termos que lhe parecerem mais convenientes.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32398 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: § 4o. do art. 13, do  
título X, Disposições Transitórias.  
Suprimam-se o § 4o. do artigo 13, das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
No artigo 175, o Projeto institui a Procuradoria Geral da União, com a atribuição de representá-la 
judicial e extrajudicialmente.  
A representação judicial da União compreende, como é óbvio, a cobrança dos créditos tributários e 
todas as ações que lhes digam respeito.  
Nenhuma razão existe, portanto, para que a Constituição da República reserve a um órgão jurídico do 
Ministério da Fazenda” – como o faz no parágrafo proposto – uma parcela de atividade que já se 
acha compreendida na mencionada representação judicial.  
O parágrafo em questão, em verdade, se revela odioso, na medida em que reserva aos integrantes 
de um específico setor da administração, justamente a parcela menos árdua da atividade de 
representação, justamente a parcela menos árdua da atividade de representação judicial da União e 
que lhes pode vir a propiciar, sob a forma de honorários, vantagens financeiras em detrimento do 
sempre sacrificando contribuinte brasileiro.  
Do ponto de vista de técnica constitucional, ademais, o injustificável parágrafo mostra-se ainda 
absurdo, porquanto alça ao nível da Lei Maior das atribuições de um órgão que se situa, no contexto 
da Administração Pública, obviamente em plano inferior ao do Ministério em que está inserido. A não 
ser assim, por que também não definir, na Constituição, as atribuições dos outros órgãos integrantes 
do Ministério da Fazenda? E por que não explicitar, também, os órgãos incumbidos, na Procuradoria 
Geral da União, das demais atribuições que o malsinado parágrafo exclui da “parte do “leão”? 
Parecer:   
   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32400 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: § 5o. do artigo 13, das Disposições Transitórias.  
Suprima-se o § 5o. do artigo 13. 
Justificativa: 
A absorção proposta no parágrafo constitui a forma mais odiosa e antidemocrática de acesso a cargo 
público. Além disso, a norma contraria a própria filosofia que inspirou a propositura do § 2° do artigo 
175, que, por sua vez, confirma a regra do artigo 63, II.  
Mais que isso, se prevalecer, constituir-se-á em mais um escândalo nacional, de vez que alcançará 
milhares de servidores, embarcando-se em mais um abominável “trem da alegria” – que a opinião 
pública facilmente identificará como obra de constituintes em causa própria – para insatisfação e 
revolta de toda a Nação. Sob o aspecto econômico de contenção do déficit público, repercutindo no 
processo inflacionário e penalizando toda a coletividade brasileira.  
Parecer:   
   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32504 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 90  

 

Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se o art. 13, das Disposições  
Transitórias, dando-se-lhe a seguinte redação:  
Art. 13 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Consultoria autarquias e as unidades  
jurídicas das entidades paraestatais, com  
representação própria, exercerão as funções de  
ambos, dentro da área de suas respectivas atribuições. 
Justificativa: 
A modificação, ora proposta, visa apenas a incluir as unidades jurídicas das entidades paraestatais, 
omitidas no texto, embora detenham expressiva e necessária atuação nos setores consultivos e 
contenciosos.  
Parecer:   
   Procedente.  
Assiste razão ao nobre constituinte.  
Merece inclusão a referência às entidades paraestatais.  
Pela aprovação, nos termos que ao relator parecerem adequados. 
   
   EMENDA:32582 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   O art. 13, § 2o. do título X - Disposições  
Transitórias passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13.............................  
§ 2o. Aos atuais Procuradores da República  
ficam assegurados os direitos adquiridos nessa  
carreira, sendo-lhes facultada a opção pela  
Procuradoria da União." 
Justificativa: 
A redação atual assegura aos atuais Procuradores da República a opção entre as carreiras do 
Ministério Público Federal e a Procuradoria da união. Ora, a carreira de Procurador da República não 
está extinta, de modo que, para nela permanecer, não há necessidade de opção alguma, sendo 
necessário, por isso mesmo, dizer que os direitos nela adquiridos ficam respeitados. A opção é 
apenas pelo cargo de Procurador da União e, nesta hipótese somente é que não caberia falar em 
preservação dos direitos adquiridos, porque haverá mudança voluntária de carreira.  
Parecer:   
   A presente emenda propõe nova redação ao § 2o. do art.13 das Disposições Transitórias, 
assegurando aos atuais Procuradores da República os direitos adquiridos na carreira e a opção pela 
Procuradoria da União. Preferimos norma que se limita a assegurar o direito de opção.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33039 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do art. 13 das Disposições  
Transitórias Título X do Substitutivo do Relator  
do Projeto de Constituição, elaborado pela  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 13 - ........................... 
§ 5o. - A Procuradoria-Geral da União será  
composta pelos órgãos consultivos e judiciais da  
União, observado o disposto no parágrafo anterior". 
Justificativa: 
A redação proposta visa a aprimorar a redação do parágrafo, eliminando sua parte final que é uma 
repetição do § 4°. 
Parecer:   
   Improcedente.  
A redação sugerida não aclara nem aprimora o texto, suprimindo, ainda, partes e expressões que não 
são despiciendas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33259 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 13 - Disposições Transitórias, Título X.  
- Substitua-se a parte final do Artigo 13 das  
Disposições Transitórias, a partir de "exercerão"  
"por" exercerão suas atuais e respectivas atribuições.'  
- Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do artigo 13:  
"§ 2o. - Aos Procuradores da República fica  
assegurada a opção entre as funções do Ministério  
Público Federal e da Procuradoria da União." 
Justificativa: 
A emenda visa evitar o caos administrativo e a dissolução de responsabilidades no relevante campo 
da representação judicial da União.  
Evita, também, a perda dos prazos judiciais nos milhares de processos incursos da Justiça Federal 
em que a União figure como autora, ré ou interessada a qualquer título.  
Parecer:   
   Quer esta emenda substituir a parte final do art. 13 das “Disposições Transitórias..." por "exercerão 
suas atuais e respectivas atribuições". Propõe também nova redação ao § 2o. do art. 13, para 
assegurar aos Procuradores da República opção entre o Ministério Público Federal e a Procuradoria 
Geral da União. Preferimos soluções diferentes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34845 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 13 das Disposições  
Transitórias a seguinte redação:  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
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fica assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público Federal e da Procuradoria da  
União, a eles somente aplicáveis as vedações já  
vigentes à época da promulgação da Constituição. 
Justificativa: 
A emenda visa a ressalvar situações jurídicas já existentes.  
Parecer:   
   Pretende anular, quanto a todos os atuais membros do Ministério Público, as vedações que a 
Constituição considerar necessárias, assegurando-lhes as novas vantagens.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34937 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 3o. do art. 13 do Título  
atinente às Disposições Transitórias, renumerando-  
se os §§ 4o. e 5o. do mesmo artigo. 
Justificativa: 
Já há previsão idêntica nos artigos 175, § 2°, e 178, § 2º, do Substitutivo.  
Parecer:   
   Pela aprovação, de acordo com a justificativa. 
   
   EMENDA:34981 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 13. Das Disposições Transitórias  
I - no § 1o. substitua-se a expressão "por  
intermédio da Presidência da República" pela  
seguinte: "ao Primeiro-Ministro a fim de ser  
submetidos ao Congresso Nacional;  
II - no § 2o. diga-se "Procuradoria-Geral da União";  
III - no § 3o. acrescente-se após o termo  
"provimento" o seguinte: "de cargos". 
Justificativa: 
Emenda de adequação, tendo em vista o disposto na competência do Primeiro-Ministro, e corrigindo 
lapsos evidentes.  
Parecer:   
   A presente Emenda, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, chama a atenção para 
"lapsos evidentes" ocorrido no texto do Substitutivo (art. 13 das Disposições Transitórias). Optou-se, 
no entanto, pela supressão do parágrafo 3o. 
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   EMENDA:00064 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Ato das disposições Transitórias  
Acrescente-se o seguinte artigo ao Ato das  
Disposições Gerais e Transitórias:  
Art. - Fica ressalvado aos atuais  
Procuradores da República o direito ao exercício  
da advocacia se, no prazo de cento e oitenta dias  
da promulgação desta Carta, optarem pela inclusão  
em Quadro Suplementares do Ministério Público  
Federal, cujos cargos serão extintos à medida que vagarem. 
Justificativa: 
O direito ao exercício da advocacia, atualmente, resulta de normas legais consentâneas como o 
direito constitucional em vigor. A luz dessas normas, os Procuradores da república incorporaram ao 
seu patrimônio jurídico as faculdades nelas asseguradas.  
É da tradição do direito constitucional brasileiro e da natureza consensual da transição constitucional 
em curso a ressalva concernente a situações jurídicas individuais constituídas segundo uma situação 
inversa a tais princípios, no que toca aos Procuradores da República. É que, não os contemplando 
com a equiparação à magistratura, nas vantagens e direitos por esta auferidos, todavia equiparou-os 
nos impedimentos e vedações, dentre as quais inclui-se o exercício da advocacia. Tal posição 
representa um retrocesso pois retira dos Procuradores uma conquista que o direito constitucional hoje 
vigente lhes confere, sem atribuir-lhes qualquer tipo de direito substitutivo.  
Assim, por questão de justiça àqueles que, ao optarem pela carreira do Ministério Público, o fizeram 
em consonância com os direitos e deveres então existentes, neles pautando e estruturando toda sua 
vida, deve ser incluída uma ressalva, nas Disposições Transitórias, para excluir da proibição 
constante do projeto aqueles Procuradores da República já integrantes da carreira. A vedação seria 
aplicável, apenas, para os novos integrantes. 
A organização de um Quadro Suplementar, em extinção, é uma forma de preservar situações 
jurídicas anteriores, em impedir a expansão da estrutura do serviço público em conformidade com as 
normas legais que entrarão em vigor; solução, aliás, já adotada em outras oportunidades dentro do 
direito positivo brasileiro. 
Considerando-se, ademais, que a faculdade de exercício da advocacia constitui-se em fator 
ponderável na opção profissional feita pelos Procuradores da República, ao ingressarem na 
instituição, como já dito, é de elementar justiça que o advento da nova ordem jurídica não se 
constitua em verdadeira punição sem causa.  
Parecer:   
   Emenda que acrescenta ao Ato das Disposições Gerais e Transitórias artigo permitindo aos atuais 
Procuradores da República o exercício da advocacia se optarem pelo quadro suplementar do 
Ministério Público Federal no prazo de 180 dias.  
O fato de virem a optar pela inclusão no quadro suplementar referido não significa necessariamente 
que não venham  
eles a se defrontarem com situações típicas do cargo incompatíveis com o exercício da advocacia. As 
disposições que se contêm no Projeto (Art. 9o. do Ato das Disposições Gerais e Transitórias) 
representam o resultado do trato nas diversas comissões da ANC em que foram examinadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00220 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Capítulo "Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias":  
Redija-se o parágrafo 2o. do Art. 9º das  
Disposições Transitórias como segue:  
Art. 9º ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Aos atuais membros do Ministério  
Público da União fica assegurada a opção, de forma  
irretratável, entre as carreiras dos respectivos  
ramos do Ministério Público e da Procuradoria  
Geral da União".  
ou, alternativamente, a inclusão de um  
parágrafo 4o. com a seguinte redação:  
§ 3o. A opção pela Procuradoria Geral da  
União constante do parágrafo anterior é extensiva  
aos demais membros do Ministério Público da União. 
Justificativa: 
Constitui uma anomalia e uma discriminação a previsão de que somente os atuais Procuradores da 
República possam optar pelo ingresso na Procuradoria Geral da União. É um princípio de Justiça que 
todos os membros do Ministério Público da União possam exercer a mesma opção, uma vez que pelo 
próprio projeto aprovado na Comissão de Sistematização são princípios institucionais do Ministério 
Público a sua unidade e indivisibilidade, não se intendendo porque apenas um ramo da instituição 
fique favorecido com uma prerrogativa que deve abranger a todos os membros do Ministério Público 
da União.  
Ademais disso, a opção comentada não cria ônus de qualquer natureza para a União.  
Parecer:   
   Dentre os membros do Ministério Público da União, apenas os Procuradores da República exercem 
funções que serão transferidas à Procuradoria Geral da União. Por isso apenas a eles confere o 
Projeto o direito de opção pelo novo órgão.  
Existem cerca de 4.000 bacharéis exercendo funções que incumbirão à nova Procuradoria. Não se 
justifica que a esse número tão avultado se acrescentem Promotores de Justiça Militar e outros, de 
especialização diversa das atribuições do novo órgão.  
Isto posto, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00277 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
O § 1o. do Artigo 9o. das Disposições Transitórias passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 9o. - ................................  
§ 1o. - O Poder Executivo, no prazo de cento  
e vinte dias, encaminhará ao Congresso Nacional  
projeto de lei complementar dispondo sobre a  
estrutura e o funcionamento da Procuradoria Geral  
da União, cujo quadro de carreira absorverá os  
servidores, estáveis ou concursados, dos órgãos  
referidos neste artigos." 
Justificativa: 
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O “caput” do Artigo 9º das Disposições Transitórias determina que os integrantes das carreiras a que 
se refere, até edição da Lei Complementar estruturada, continuarão representando os órgãos e 
entidades que o texto especifica. Todavia, deixa-se de prever onde serão integrados ou qual seu 
destino os servidores atingidos pela criação referida Procuradoria Geral da União, o que implicará, 
necessariamente, na disponibilidade remunerada de cerca de quatro mil servidores estáveis ou 
concursados, que já desempenham as funções previstas para o futuro órgão (Art. 45, § 3° do Projeto 
ora emendado); ademais, em ocorrendo esta hipótese, igual número de cargos deveria ser criado, 
com consequências ônus para o Erário Público.  
Em se desejando evitar ditos gastos, a par de, na prática, impossibilitar-se o imediato funcionamento 
da Procuradoria Geral da união (necessariamente de concursos, julgamentos, nomeações, etc.) 
propõe-se modificação do texto, tal como acima previsto.  
Parecer:   
   Incompatível com a Emenda 2p01928-5, a que demos Parecer favorável e a que nos reportamos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00498 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao § 2o., do artigo 9o., do Ato das  
Disposições Gerais e Transitórias, Redação Final  
do Substitutivo aprovado pela Comissão de  
Sistematização, seja dada a seguinte redação:  
Artigo 9o. - ................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
é assegurada a opção, de forma irretratável, entre  
as carreiras do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria-Geral da União, passando a integrar,  
também, a carreira de Procurador da União os  
atuais componentes da Advocacia Consultiva da  
União, ocupantes de cargos ou empregos dos Quadros  
e Tabelas permanentes da Administração Federal  
Direta e Autárquica, desde que tenham ingressado  
mediante concurso, conforme dispuser a lei complementar.  
§ 3o. - .................................... 
Justificativa: 
No que concerne à advocacia consultiva, não se pode ignorara a existência de servidores que atuam 
nas várias áreas jurídicas da Administração Pública Federal Direta e Autárquica, habilitado em 
concurso. 
Efetivamente, esse projeto de Constituição já admite o aproveitamento na Procuradoria-Geral da 
União, dos Procuradores da República, dentre os quais encontram-se muitos admitidos sem 
habilitação em concurso.  
Ocorre que, estão sendo discriminados os demais servidores, que integram o serviço jurídico da 
Administração Pública Federal Direta e Autárquica, admitidos por concurso. 
Não seria lógico, sensato, nem justo impedir que esses servidores sejam aproveitados na Carreira de 
Procurador da União.  
Ainda mais se for considerado que esses servidores: 

a) Foram especialistas nos vários ramos do Direito adotado nas respectivas áreas de atuação 
governamental; 

b) São especialistas nãos vários ramos do Direito adotado nas respectivas áreas de atuação 
governamental; 
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c) Vêm exercendo seus trabalhos em defesa da Constituição, das leis, tratados, atos emanados 
da Administração Federal, bem como desempenhando atividades de Consultoria e 
Assessoramento Jurídico aos vários órgãos da Administração Pública Federal.  

Demais disso, há que se considerar que os Procuradores da República, quanto fazem a defesa da 
União em Juízo, se louvam nas teses defendidas pelos integrantes do Serviço Jurídico da 
Administração Pública Federal Direta e Autárquica. 
Portanto, não faria sentido exigir servidores sujeição a novo concurso público, para continuarem 
executando os mesmos serviços que vem desempenhado, quando seus conhecimentos jurídicos já 
foram aferidos em concurso e confirmados satisfatoriamente por ocasião do desempenho de suas 
atribuições.  
Por conseguinte, não se pode dar tratamento diferenciado a profissionais que prestam os mesmos 
serviços, razão porque a fim de o Plenário possa, destarte, evitar o que seria uma verdadeira 
cassação branca dos direitos já conquistados pelos referidos profissionais. 
É a justificação.  
Parecer:   
   Incompatível com a Emenda 2p01928-5, a que demos Parecer favorável e a que nos reportamos.  
Pela rejeição 
   
   EMENDA:00690 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Art. 9o. do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias.  
Acrescente-se ao art. 9o. do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias  
o seguinte parágrafo:  
Art. 9o. - ..................................  
§ 4o. - São mantidos no exercício de suas  
funções de Ministério Público os atuais  
Procuradores junto aos Tribunais de Contas, aos  
quais se aplicam, no que couber, as disposições da  
Seção II do Capítulo V do Título IV desta Constituição. 
Justificativa: 
Em face do tratamento que o Projeto de Constituição oferece para o Ministério Público, é mister 
aclarar a situação dos Procuradores que oficiam, como membros da instituição, junto aos Tribunais 
de Constas, sobretudo diante do disposto no § 3º de seu artigo 158, à vista de que são titulares de 
cargos isolados de provimento efetivo e, como tais, estariam impedidos de continuar exercendo as 
suas funções, se não se adota solução como a proposta. 
Parecer:   
   Os atuais Procuradores dos Tribunais de Contas, Titulares de cargos isolados de provimento 
efetivo, ficariam impedidos de continuar exercendo suas funções, diante do disposto no art. 158, § 3o. 
do Projeto.  
Diante disso, a Emenda procura garantir, nas Disposições Transitórias, sua permanência nos cargos 
que exercem.  
Tratando-se de direito meramente pessoal, aplicável apenas aos ocupantes atuais, justifica-se a 
inserção do texto proposto no Ato das Disposições Transitórias.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00880 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARDOSO ALVES (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias  
Art. 9o. - O Poder Executivo, no prazo de  
cento e vinte dias, contados da data da  
promulgação da Constituição, encaminhará ao  
Congresso Nacional Projeto de Lei Complementar  
referente ao Ministério Público e a Procuradoria  
Geral da União.  
§ 1o. - Enquanto não aprovado o projeto as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios, a  
Procuradoria da Fazenda Nacional e as  
Procuradorias das Autarquias Federais, com  
representação própria, continuarão a exercer as  
suas atuais atividades dentro de suas respectivas atribuições.  
§ 2o. - Aos atuais membros do Ministério  
Público Federal fica assegurada a opção, em  
caráter irretratável, entre as carreiras do  
Ministério Público e da Procuradoria Geral da União.  
§ 3o. - O provimento dos cargos de ambas as  
carreiras dependerá de concurso público de provas  
e títulos, assegurada a situação dos atuais  
ocupantes, que nela ingressaram mediante concurso  
ou em virtude de Lei. 
Justificativa: 
1 – Distribuição entre as funções de Procuradores da República, Procuradores da Fazenda e 
Procuradores Autárquicos.  
1.1 – Procuradores da República – exercem a representação judicial da União.  
1.2 – Procuradores da Fazenda Nacional – Cuidam da representação extrajudicial da Fazenda 

Nacional, assim como da consultoria jurídica pertinente. 
1.3  - Procuradores Autárquicos – Tratam das representações judiciais e extrajudicial de suas 

respectivas autarquias, a par da consultoria jurídica. Fazem, a um só tempo, o trabalho 
profissional dos Procuradores da República e dos Procuradores da Fazenda Nacional.  

OBSERVAÇÃO – Além destes, comporão a Procuradoria Geral da União os Assistentes Jurídicos, 
que se responsabilizam pela consultoria jurídica dos respectivos Ministérios.  
2 – Efetivos atuais e sua correlação com o número de feitos. 
2.1 – Procuradores da República               = 330 
2.2 – Procuradores da Fazenda Nacional  = 204 
2.3 – Procuradores Autárquicos                 = 2.349 
2.4 – Assistentes Jurídicos                         = 781 
                                                       TOTAL = 3.664 
Nº de processos atualmente em aberto =  1.200.000, aproximadamente.  
Pode-se admitir que apenas 9% desse efetivo – isto é, os atuais 330 Procuradores da República – 
passem a defender adequadamente os interesses (judiciais e extrajudiciais) da União e suas 
Autarquias ? 
OBVIAMENTE QUE NÃO! 
3 – Ademais, há no mínimo, uma dúzia de Procuradores da República que não são concursados.  
Parecer:   
   A sugestão ora em exame merece acolhimento porque aperfeiçoa o texto do Projeto.  
As razões contidas na justificativa levam-nos a concluir pela aprovação da presente Emenda. 
   
   EMENDA:00899 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias.  
Inclua-se no Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias, onde couber:  
"Art. É facultado ao membro do Ministério Público, cujo ingresso na carreira ocorreu antes  
da promulgação desta Constituição, optar pelo regime jurídico anterior ao nela previsto". 
Justificativa: 
Leva-se em consideração o direito adquirido, já que o regime anterior não dispunha sobre as 
vedações previstas pela nova Constituição. Consideram-se, ainda, os interesses individuais, uma vez 
que os membros do Ministério Público ao acolherem essa carreira, dentro de seu projeto pessoal de 
vida, avaliaram as suas vantagens dentro de uma ótica proporcionada pelo regime jurídico anterior. 
Parecer:   
   Emenda ao ato das disposições gerais e transitórias, no sentido de permitir opção aos membros do 
ministério público pelo regime anterior ao que se contém no Projeto.  
O assunto já está versado no art. 9o. desse mesmo Ato, e representa a forma que resultou do douto 
entendimento que prevaleceu nas Subcomissões, na Comissão Temática respectiva e na Comissão 
de Sistematização.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:00914 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIEIRA DA SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 153 e seus  
parágrafos, da Subseção II, da Seção I, do  
Capítulo V, do Título IV, bem como aditiva de  
parágrafos ao art. 9o. do Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias.  
Dê-se ao art. 153 a seguinte redação:  
Subseção II  
Das Procuradorias Gerais da União, dos Estados e do Distrito Federal.  
Art. 153 - Compete ao Ministério Público  
Federal a representação judicial da União, a ser  
exercida de modo não cumulativo com as demais  
funções da instituição.  
Parágrafo único - Nas comarcas do interior,  
em que não existir Vara da Justiça Federal, a  
representação judicial da União, nas ações  
fiscais, poderá ser delegada aos Procuradores dos  
Estados ou dos Municípios.  
Acrescente-se ao art. 9o. do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias os seguintes 
parágrafos:  
§ - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, disporá sobre a  
representação extrajudicial e a consultoria  
jurídica do Poder Executivo, a serem exercidas  
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela  
Consultoria Geral da República, chefiadas pelo  
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e pelo  
Consultor-Geral da República, respectivamente,  
organizadas em carreiras e submetidas a regimes  
estatutários próprios.  
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§ - As autarquias federais serão  
representadas pelos seus Procuradores cujo regime  
jurídico será o mesmo dos Procuradores da Fazenda  
Nacional e dos Consultores da República. 
Justificativa: 
A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo princípio da legalidade – e tendo em vista o controle 
dos atos administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – 
constitui mister que extrapola em muito o âmbito dos critérios de mera administração. A relevância 
dos bens, interesses e serviços que ela envolve, outrossim, exige – como, aliás, se exige para a 
tutela dos denominados interesses difusos – que seja atribuída, na defesa federal, à única instituição 
apta, normativa e filosoficamente, a esse indelegável oficio. 
O Projeto, entretanto, ignorando essas considerações, veda ao Ministério Público Federal a 
representação judicial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da orbita das atribuições do 
Ministério Público Federal a representação judicial da União, deixando-a ao desamparo da defesa 
que atualmente lhe é dada, a qual é exercida com invejável independência, porque comprometida 
apenas com a lei e com os valores basilares da nacionalidade. 
É necessário, em razão disso, restabelecer, quanto ao Ministério Público Federal, a titularidade para 
a representação judicial da União. 
Justamente por abrigar o Ministério Público Federal, dentre suas excelsas funções, a representação 
judicial da Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e se beneficia dos 
princípios que informam a atuação do custos legis (fiscal da lei), como seja a independência 
funcional, o compromisso com a legalidade e o desassombro em face dos poderes que exorbitam 
tanto dentro quanto fora da Administração Pública. 
Não é por outra razão que as mais prestigiadas e democráticas Constituições da era contemporânea 
atribuem ao Ministério Público, com exclusividade, o encargo de representar em juízo o Estado 
Nacional. 
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v. art. 143), da Grécia (v. art. 90, nº 1), de Honduras (v. 
art. 229 e 231), do México (v. art. 102 e seguintes), de Moçambique (v. art. 75), de Portugal (v. art. 
224, item 1) e do Peru (v. art. 250, itens 1 e 3). 
Nos Estados Unidos da América – fonte primordial do constitucionalismo brasileiro – embora sem 
previsão na Carta Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União em juízo quanto 
às funções de fiscal da lei, em um sistema em que a reverencia a Lei Maior encontrou e mantém sua 
mais elevada consagração histórica. 
Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por simples tradição, que as funções de representante do 
Estado e da Sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a responsabilidade de uma 
instituição única, o Ministério Público, tanto na Nação berço do moderno constitucionalismo, como em 
outras em que a democracia veio a ser conquistada quanto já se vislumbravam as novas perspectivas 
que o ano 2000 abrirá para a humanidade. 
Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a soberania popular e o interesse público, como 
bases da organização constitucional. Diante disso, fácil é perceber-se que somente uma instituição 
definida a nível constitucional, atuando com independência e sob o princípio da legalidade – vale 
dizer, orientada pela expressão legitima da soberania popular, pode exercer, com necessária eficácia 
e sem limitações discricionárias, a fiel defesa do interesse público, de que é titular o Estado de 
Direito, em nome da Nação a ele subjacente. 
É oportuno lembrar, bem a propósito, que o anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a presidência do 
ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312, § 3º, normas substancialmente 
semelhantes àquela ora sugerida. 
É inconcebível, por fim, que a defesa da União se exerça sob critérios meramente administrativos – 
por isso mesmo contingentes e discricionários – quando se considera que os bens, os interesses e os 
serviços da União, a serem defendidos (v. arts. 22, 23 e 25 do Projeto) , são os da maior relevância 
para a Nação Brasileira como um todo, constituído patrimônio indisponível e permanente, a ser 
preservado para as futuras gerações de brasileiros.  
Parecer:   
   Reportamos-nos ao Parecer 2p01910-2  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01852 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Ao artigo 153 (disposições permanentes) e ao  
artigo 9o. (disposições transitórias) do Projeto  
aprovado pela Comissão de Sistematização, sejam  
dadas as seguintes redações:  
Artigo 153 - À Advocacia da União compete:  
I - representar, judicial e  
extrajudicialmente, a União e suas Autarquias;  
II - representar a Fazenda Nacional junto ao  
Tribunal de Contas da União;  
III - exercer as funções de consultoria e de  
assessoramento jurídicos do Poder Executivo e da  
Administração Federal em geral;  
IV - promover a cobrança da dívida ativa da  
União e de suas Autarquias.  
§ 1o. - O Advogado-geral da União será  
nomeado pelo Presidente da República, escolhido  
entre brasileiros maiores de 35 (trinta e cinco)  
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - Os Advogados da União ingressarão na  
carreira mediante concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá a  
organização, o funcionamento e a estrutura da  
Advocacia da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior, a defesa da  
União poderá ser atribuída aos procuradores dos Estados.  
............................................  
Disposições Transitórias - Artigo 9o. - O  
Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias,  
contados da data da promulgação desta  
Constituição, encaminhará ao Congresso Nacional os  
projetos de lei complementar referentes ao  
Ministério Público e à Advocacia da União.  
§ 1o. - Aos atuais membros do Ministério  
Público Federal fica facultada a opção, em caráter  
irretratável, entre as carreiras do Ministério  
Público e da Advocacia consultiva, que ocupem  
cargos efetivos ou empregos permanentes na  
Administração Pública Federal, direta ou autárquica.  
§ 2o. - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares a que se refere o "caput", deste  
artigo, as novas atribuições da Advocacia da União  
serão exercidas pelos que a integrarem, como se  
dispuser em regulamento.  
§ 3o. - Os atuais integrantes do quadro  
suplementar dos Ministério Público do Trabalho e  
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas  
funções, passam a integrar o quadro da respectiva carreira. 
Justificativa: 
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Em estágios anteriores, esta Assembleia Nacional Constituinte já consagrou a tese segundo a qual o 
Ministério Público Federal não deve exercer a representação judicial da União, mister este que deve 
ser confiado à advocacia do Estado, reservando-se à instituição sua dedicação específica à 
fiscalização da aplicação da lei e à promoção das ações públicas cíveis e criminais. Aliás, o projeto 
da Comissão de Sistematização, em um de seus muitos acertos, veda aos membros do Ministério 
Público o exercício da advocacia, o que basta para bem caracterizar a independência que o “parquet” 
deve possuir para bem exercitar suas especiais responsabilidades.  
A presente emenda substitutiva reserva no texto constitucional a mesma finalidade do projeto 
emendado. Apenas aperfeiçoa o texto, ensejando o surgimento da Advocacia da União, designação 
esta que torna a nova organização inconfundível e devidamente distinta e distante do Ministério 
Público. Por outro lado, inovando o projeto que introduz no texto constitucional a figura e o relevante 
papel do Advogado, ente “indispensável” à administração da justiça, sendo inviolável, por seus atos e 
manifestações, nos limites da lei”, nada mais lógico que designar de Advogado da União aquele que, 
dentro de uma organização própria, a representante judicial e extrajudicialmente. Deixe-se, pois, aos 
membros do Ministério Público, que não são advogados, embora Bacharéis em Direito, a designação 
de Procuradores.  
Assim, a emenda ao artigo 9° das disposições transitórias, igualmente aperfeiçoadora do texto do 
projeto da Sistematização, define de imediato o funcionamento da Advocacia da União, assegurando 
a integração dos atuais componentes da advocacia consultiva, que ocupem cargos efetivos ou 
empregos permanentes na Administração Pública Federal, direta ou autárquica, naquela nova 
Carreira, sem se omitir o direito à opção, em caráter irretratável, aos atuais membros do Ministério 
Público Federal.  
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte Autor da presente emenda, no art. 153 e 9o. das Disposições 
Transitórias, do Projeto de Constituição "A", dar novas redações àqueles dispositivos.  
Vê-se que tais artigos criam a figura da Advocacia da União.  
Justifica o legislador que a emenda vem aperfeiçoar o texto do Projeto.  
Entendemos que a criação de tal instituto conflita, sobremaneira, com a sistemática já adotada em 
fases anteriores para a elaboração de texto constitucional. Por conseguinte, não é viável a sua 
introdução, em razão de estudos que não adequaram como função essencial tal categoria no ramo 
da Advocacia.  
Em assim sendo, somos pela rejeição dessa emenda. 
 
 
   EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E 
TRANSITÓRIAS. 
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 8º. Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério Público Federal e da 
Advocacia da União, o Ministério Público Federal, e as Procuradorias de autarquias federais com 
representação própria continuarão a exercer as suas atuais atividades dentro da área de suas 
respectivas atribuições. 
Parágrafo 1º. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias, encaminhará ao Congresso 
Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre a estrutura e o funcionamento da Advocacia da 
União, cuja carreira deverá absorver os atuais ocupantes concursados ou que tenham direitos 
assegurados em virtude de lei, nas autarquias e órgãos referidos neste artigo. 
Parágrafo 2º. Aos atuais Procuradores da República é assegurada a opção, de forma irretratável, 
entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União. 
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Parágrafo 3º. Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Ministérios Públicos do Trabalho e 
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas funções, passam a integrar o quadro da respectiva 
carreira. 
Parágrafo 4º. A atual Procuradoria Geral da Fazenda Nacional passa a chamar-se Advocacia Geral 
da Fazenda Nacional, integrada e subordinada à Advocacia Geral da União, competente para 
representar judicialmente a União nas causas de natureza fiscal e na cobrança de crédito tributário 
inscrito em dívida ativa. 
[...] 
Nota: Fica prejudicado o § 4º do art. 8º do Substitutivo do Centrão (sem correspondente no Projeto), 
em virtude da aprovação do § 5º do art. 156, das disposições permanentes. 
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7. Osvaldo Sobrinho 

8. Osvaldo Coelho 

9. Hilário Braun 

10. Edivaldo Motta 

11. Paulo Zarzur (Em 

Apoiamento) 

12. Nilson Gibson 

13. Milton Reis 

14. Marcos Lima 

15. Milton Barbosa 

16. Daso Coimbra 

17. João Resek 

18. Roberto Jeffereson 

19. João Menezes 

20. Vingt Rosado 

21. Cardoso Alves 

22. Paulo Roberto 

23. Lourival Batista 

24. Rubem Branquinho 

25. Cleonâncio Fonseca 

26. Fernando Gomes 

27. Agripino de Oliveira 

Lima 

28. Narciso Mendes 

29. Marcondes Gadelha 

30. Mello Reis 

31. Arnold Fioravante 

32. Jorge Arbage 

33. Chagas Duarte  

34. Álvaro Pacheco  

35. Felipe Mendes 

36. Alysson Paulinelli 

37. Aloysio Chaves 

38. Sotero Cunha 

39. Messias Góis 

40. Gastone Righi 

41. Dirce Tutu Quadros 

42. José Elias Murad 

43. Mozarildo Cavalcanti 

44. Flávio Rocha 

45. Gustavo de Faria 

46. Flávio Palmier da 

Veiga 

47. Gil César 

48. João da Mata 

49. Dinísio Hage 

50. Leopoldo Peres 

51. Expedito Machado 

52. Manoel Viana 

53. Mário Bouchardet 

54. Melo Freire 

55. Leopoldo Bessone 

56. Aloísio Vasconcelos 

57. Roberto Torres 

58. Arnaldo Faria de Sá 

59. Amaral Netto 

60. Antônio Salim Curiati 

61. José Luiz Maia 

62. Carlos Virgílio 

63. Ezio Ferreira  

64. Sadie Hauache 

65. José Dutra 

66. Carrel Benevides 

67. Joaquim Sucena (Em 

Apoiamento) 

68. Luiz Marques 

69. Orlando Bezerra 

70. Furtado Leite 

71. Siqueira Campos  

72. Aluízio Campos 

73. Eunice Michilis  

74. Samir Achoa 

75. Maurício Nasser 

76. Mauro Sampaio 

77. Stélio Dias 

78. Airton Cordeiro 

79. José Carmargo 

80. Matos Leão 

81. José Tinoco 

82. João Castelo 

83. Guilherme Palmeira 

84. Ismael Wanderley 

85. Antônio Câmara 

86. Henrique Eduardo 

Alves 

87. Djenal Gonçalves 

88. José Egreja 

89. Ricardo Izar 

90. Afif Domingos 

91. Jayme Paliarin 

92. Delfim Netto 

93. Farabulini Júnior 

94. Fausto Rocha 

95. Tito Costa 

96. Caio Pompeu 

97. Felipe Cheidde 

98. Virgílio Galassi 

99. Manoel Moreira 

100. Victor Fontana 

101. Orlando Pacheco 

102. Ruberval Pilotto 

103. Jorge Bornhausen 

104. Alexandre Puzyna 

105. Artenir Werner 

106. Cláudio Ávila 
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107. José Agripino 

108. Divaldo Suruagy 

109. Rosa Prata 

110. Mário de Oliveira 

111. Sílvio de Abreu 

112. Luiz Leal 

113. Genésio Bernardino 

114. Alfredo Campos 

115. Theodoro Mendes 

116. Amilcar Moreira 

117. Oswaldo Almeida 

118. Ronaldo Carvalho 

119. José Freire 

120. José Mendonça Bezerra 

121. José Lourenço 

122. Vinicius Cansanção 

123. Ronaro Corrêa 

124. Paes Landim 

125. Alércio Dias 

126. Mussa Demes 

127. Jessé Freire 

128. Gandi Jamil 

129. Alexandre Costa 

130. Albérico Cordeiro 

131. Iberê Ferreira 

132. José Santana de 

Vasconcellos 

133. Christovam Chiaradia 

134. Oscar Corrêa 

135. Maurício Campos 

136. Asdrubal Bentes 

137. Jarbas Passarinho 

138. Gerson Peres 

139. Carlos Vinagre 

140. Fernando Velasco 

141. Arnaldo Moraes 

142. Fausto Fernandes  

143. Domingos Juvenil 

144. José Elias 

145. Rodrigues Palma  

146. Levy Dias 

147. Rubem Figueiró 

148. Rachid Saldanha Derzi 

149. Ivo Cersósimo 

150. João Lobo 

151. Inocêncio Oliveira 

152. Salatiel Carvalho 

153. José Moura 

154. Marco Maciel 

155. José Mendonça Bezerra 

156. Ricardo Fiuza 

157. Paulo Marques 

158. Telmo Kirst 

159. Darcy Pozza 

160. Arnaldo Prieto 

161. Osvaldo Bender 

162. Adylson Motta 

163. Paulo Mincarone 

164. Adrioaldo Streck 

165. Victor Faccioni 

166. Luis Roberto Ponte 

167. João de Deus Antunes 

168. Matheus Iensen 

169. Antônio Ueno 

170. Dionísio Dal Prá 

171. Jacy Scanagatta 

172. Basílio Vilani 

173. Osvaldo Trevisan 

174. Renato Johnsson 

175. Ervin Bonkoski 

176. Jovanni Masini 

177. Paulo Pimentel 

178. José Carlos Martin 

179. Arolde de Oliveira 

180. Rubem Medina 

181. Francisco Sales 

182. Assis Canuto 

183. Chagas Neto 

184. José Viana 

185. Lael Varella 

186. Denisar Arneiro 

187. Jorge Leite 

188. Aloisio Teixeira 

189. Roberto Augusto 

190. Messias Soares 

191. Dalton Canabrava 

192. Merluce Pinto 

193. Ottomar Pinto 

194. Olavo Pires 

195. Sergio Werneck 

196. Raimundo Rezende 

197. José Geraldo 

198. Alvaro Antonio 

199. Irapuan Costa Junior 

200. Roberto Balestra 

201. Luiz Soyer 

202. Naphtali Alves Souza 

203. Jalles Fontoura 

204. Paulo Roberto Cunha 

205. Pedro Canedo 

206. Lucia Vania 

207. Nion Albernaz 

208. Fernando Cunha 

209. Antonio de Jesus 

210. Luiz Eduardo  

211. Eraldo Tinoco 

212. Benito Gama 

213. Jorge Viana 

214. Angelo Magalhães 

215. Max Rosenmann 

216. Leur Lomanto 

217. Jonival Lucas 

218. Sergio Brito 

219. Waldeck Ornelas 

220. Francisco Benjamin 

221. Etevaldo Nogueira 

222. João Alves 

223. Francisco Diogenes 

224. Antonio Carlos Mendes 

Thame 

225. Jairo Carneiro 

226. José Lins 

227. Rita Furtado 

228. Jairo Azi 

229. Fabio Raunhetti 

230. Feres Nader 

231. Eduardo Moreira 

232. Manoel Ribeiro 

233. José Melo 

234. Jesus Tajra 

235. Aecio de Borba 

236. Bezerra de Melo 

237. Nyder Barbosa 

238. Pedro Ceolin 

239. Homero Santos 

240. Chico Humberto 

241. Osmundo Rebouças 

242. Enoc Vieira 

243. Joaquim Haichel 

244. Edison Lobão 

245. Vitor Trovão 

246. Onofre Correa 

247. Alberico Filho 

248. Vieira da Silva 

249. Costa Ferreira 

250. Elieser Moreira 

251. José Teixeira 
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252. Julio Campos 

253. Ubiratan Spinelli 

254. Jonas Pinheiro 

255. Louremberg Nunes 

Rocha 

256. Roberto Campos 

257. Cunha Bueno 

258. Francisco Carneiro 

259. Meira Filho 

260. Marcia Kubistschek 

261. Annibal Barcellos 

262. Geovani Borges 

263. Eraldo Trindade 

264. Antonio Ferreira 

265. Maria Lucia 

266. Maluly Neto 

267. Carlos Alberto 

268. Gidel Dantas 

269. Adauto Pereira 

270. José Carlos Coutinho 

271. Wagner Lago 

272. João Machado 

Rolemberg 

273. Odacir Soares 

274. Mauro Miranda 

275. Sarney Filho 

276. Cesar Cals Neto 

277. Osmar Leitão 

278. Simão Sessin 

279. Miraldo Gomes 

280. Antonio Carlos Franco 

281. Franciscos Coelho 

282. Francisco Rolemberg 

283. Albano Franco  

284. Erico Pegoraro 

285. Carlos de Carli 

286. Evaldo Gonçalves 

287. Raimundo Lira  

Justificativa:   

   Os dispositivos acima contém matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas anteriores 
da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá ser promulgada. 
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos anseios das 
diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do Plenário. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela aprovação, nos 
termos da emenda "Centrão". 
PELA APROVAÇÃO:  
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Art. 
5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 9º 
("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 
4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 ("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 
16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 ("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); 
Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 ("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 
("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 ("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 
("caput"), §§ 12, 22 e 32; Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 
44 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50 
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 ("caput"); Arte 57 
("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); 
Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput"); 
Art. 72 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO:  
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo Correia); Art. 
17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); Art. 31 ("caput"); Art. 35 
("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), 
§§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 
14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput"). 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00321 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 
O atual projeto de Constituição confere ao Ministério Público um “status” de instituição permanente que 
jamais foi alcançado pelas Constituições anteriores e a vigente, quer no que tange à sua abrangência, 
funções institucionais, competência, autonomia funcional, administrativa e judiciária, quer no referente à 
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valorização profissional dos seus membros, assegurando-lhes os mesmos predicamentos da magistratura, 
consubstanciados na vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.  
Por isso o projeto também lhes impõe as vedações elencadas no art. 134, inciso II e suas alíneas. 
Assim, dada à relevância que passa a ter o Ministério Público a partir da promulgação da futura Constituição, 
não parece de bom senso que alguns de seus membros venham a dispor do privilégio de acumular suas 
nobres funções públicas com atividades particulares.  
Parecer:   
   Objetiva a Emenda a supressão do § 3o do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
dispositivo esse que assegura aos atuais Procuradores da República a opção pelo regime anterior no que 
respeita às garantias e vantagens e lhes assegura, quanto às vedações, a situação jurídica da data da 
promulgação da Constituição.  
A manutenção do texto sob proposta de supressão se justifica porque a opção assecuratória de situações 
jurídicas consolidadas, como é o caso, tem apoio no princípio do Direito adquirido.  
Somos, pela precedente razão, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00368 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS DE'CARLI (PTB/AM) 
Texto:   
   Suprima-se o § 5o. do art. 34 do Ato das  
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 
No artigo 137, do Título IV, Capítulo IV, Seção II, da Advocacia Geral da União, o Projeto instituiu a 
Advocacia Geral da União, com a atribuição de representa-la judicial e extrajudicialmente, conferindo-lhe, 
ainda, nos termos de lei complementar, atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder 
Executivo.  
A representação judicial da União compreende, evidentemente, a cobrança dos créditos tributários e todas as 
ações que lhes digam respeito, como qualquer condenatória, constitutiva, declaratória ou mandamental, na 
condição de autora, ré, assistente ou opoente.  
Nenhuma razão existe, portanto, para que a Constituição da República reserve à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – como o faz no parágrafo proposto – uma parcela de atividade que já se acha 
compreendida na mencionada representação judicial.  
O parágrafo em questão, em verdade, se revela odioso, ne medida em que reserva aos integrantes de um 
específico setor da administração, justamente a parcela menos árdua da atividade de representação judicial 
da União e que lhes pode vir a propiciar, sob forma de honorários, vantagens financeiras em detrimento do 
sempre sacrificado contribuinte brasileiro.  
Do ponto de vista de técnica constitucional, ademais, o injustificável parágrafo mostra-se ainda mais absurdo, 
porquanto alça ao nível da Lei Maior simples questão de divisão de trabalho, com a outorga de “status” 
próprio dos agentes políticos a um órgão que se situa no contexto da Administração Pública, em plano 
inferior ao do Ministério em que está inserido.  
A não se suprimir o parágrafo, por que também não se definir, na Constituição, as atribuições dos outros 
órgãos integrantes do Ministério da Fazenda? E por que não explicitar, também, para os outros órgãos da 
Advocacia Geral da União, as demais atribuições que o malsinado parágrafo excluiu “parte do leão”? 
De resto, o dispositivo em causa contradiz frontalmente o disposto no caput do artigo, permitindo que a 
representação judicial da União nas causas de natureza fiscal, passe, desde já, independentemente da 
promulgação de lei complementar, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão que não possui, 
notoriamente, as condições de exercê-la em termos imediatos, a não ser por delegação, como o próprio texto 
revela.  
Ora, a que se delegue provisoriamente a algum outro órgão ou instituição, é manifestamente preferível que 
tão relevante função fique, até a promulgação da lei complementar, sob a responsabilidade do órgão que até 
então a vinha desempenhando o Ministério Público Federal.  
Parecer:   
   Tem em vista a presente emenda a supressão do § 5o. do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que assegura "à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional" representar judicialmente a 
União "nas causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, até a promulgação das leis 
complementares" relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União.  
Esse preceito se justifica em face da manutenção da disposição permanente respectiva (art.137, § 3o.), no  
objetivo do pronto exercício da competência em causa, pelo que não perderia a União tempo precioso na 
cobrança de seus créditos, enquanto aguardasse a promulgação das leis complementares de que trata o art. 
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34, "caput", em causa.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00547 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO FERNANDES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprimir o § 2o., do artigo 34, das  
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
Justifica-se a supressão em razão dos termos do § 3° do mesmo artigo, combinado com o expresso na alínea 
“b” do item II, do § 5º, do artigo 134 das Disposições Permanentes. 
A opção, de que trata o § 2º, do artigo 34 das Disposições Transitórias, teria o condão de preservar o direito 
ao exercício da Advocacia aos que, membros do Ministério Público Federal, são titulares as rendosas bancas 
advocatícias.  
Todavia, assegurada a eles a mesma condição, sem que necessariamente se ausentem do Ministério Público 
Federal, nada justifica a opção que o referido § 2º tenta oferecer.  
Parecer:   
   Tem por objetivo a Emenda a supressão do § 2o. do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que assegura aos atuais Procuradores da República o direito de optarem "de forma irretratável", 
entre as carreiras do Ministério Público e da Advocacia Geral da União.  
Somos pela rejeição da Emenda, fundado nos argumentos expendidos no parecer pela rejeição da Emenda 
no. 1389/2. 
 
   EMENDA:00717 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 34 do Ato das Disposições  
Constitucionais Transitórias a seguinte redação:  
Art. 34. Enquanto não aprovadas as leis  
complementares relativas ao Ministério Público e à  
Advocacia-Geral da União, o Ministério Público  
Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,  
as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, as  
Procuradorias e Departamentos Jurídicos de  
autarquias federais com representação própria e os  
membros das Procuradorias das Universidades  
fundacionais continuarão a exercer suas atividades  
na área das respectivas atribuições. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa sanar contradição do texto, através da inclusão das Procuradorias das 
Universidades fundacionais entre as que continuarão a exercer suas atividades na área da representação da 
União, enquanto não aprovadas as leis complementares relativas ao Ministério Público e à Advocacia-Geral 
da União, sem a emenda, estaria criada discriminação entre as Universidades fundacionais e as autarquias, 
ferindo a legislação anterior que garante isonomia entre os ocupantes de cargos entre nas instituições oficiais 
de ensino.  
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda modificar a redação do caput do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para inserir, entre as entidades nele elencadas e que continuarão a exercitar a representação 
jurídica que hoje lhes cabe até a aprovação das leis complementares relativas ao Ministério Público e à 
Advocacia Geral da União, as Procuradorias da Universidade Fundacionais.  
A Emenda tem pertinência. A não inclusão da disposição transitória em causa, das Procuradorias, das 
Universidades Fundacionais, condenaria à ilegalidade o exercício procuratório respectivo, por afastado da 
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determinação constitucional.  
Somos, pela razão retro-expendida, favorável à aprovação da Emenda. 
 
 
   EMENDA:01389 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: art. 34, § 2º.  
Suprima-se o § 2º, do art. 34, das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
Justifica-se a supressão em razão dos termos do § 3º do mesmo artigo, combinado com o expresso na alínea 
“b”, do item II, do § 5º, do artigo 134 das Disposições Permanentes. A opção, de que trata o § 2°, do artigo 34 
das Disposições Transitórias, teria o condão de preservar o direito ao exercício da Advocacia aos que, 
membros do Ministério Público Federal, são titulares de rendosas bancas advocatícias.  Todavia, assegurada 
a eles a mesma condição, sem que necessariamente se ausentem do Ministério Público Federal, nada 
justifica a opção que o referido § 2º tenta oferecer.  
Parecer:   
   A Emenda tem em vista a supressão do § 2o. do art. 34, que assegura aos atuais Procuradores da  
República o direito de optarem, "de forma irretratável", entre as carreiras do Ministério Público e da  
Advocacia-Geral da União.  
A opção assegurada no dispositivo em causa traduz-se em medida de interesse público, eis que, com o 
aproveitamento dos Procuradores na Advocacia Geral da União que entenderem de optar pelo ingresso 
nesse Órgão, logrará ele mais rapidamente assumir suas funções logo após aprovada a Lei Complementar 
de sua organização e funcionamento, com pessoal já qualificado para o exercício da defesa judicial do Poder 
Público Federal.  
Somos, por essa razão, pela rejeição da Emenda. 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 29 do ADCT da Constituição Federal de 1988. [Mensagem 
institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


