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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 

Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:  

      I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de 

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do 

Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 

classificação;  

      II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, atendidas as seguintes normas:  

 a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou 

cinco alternadas em lista de merecimento;  

 b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na 

respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade 

desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;  

 c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no 

exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de 

aperfeiçoamento;  

 d) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais 

antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  

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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      III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, 

alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada, 

quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, de acordo com o inciso II e a 

classe de origem;  

      IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados 

como requisitos para ingresso e promoção na carreira;  

      V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez 

por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título nenhum, 

exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

      VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos 

setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de 

exercício efetivo na judicatura;  

      VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca;  

      VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse 

público, fundar-se-á em decisão por voto de dois terços do respectivo tribunal, 

assegurada ampla defesa;  

      IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse 

público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes;  

      X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares 

tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;  

      XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser 

constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco 

membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da 

competência do tribunal pleno. 
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1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00304 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS GARANTIDORAS DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA; DISPÕE SOBRE A  
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS, DOS JUIZES, DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA,  
DO INGRESSO NA MAGISTRATURA, DA PROMOÇÃO DOS TÍTULOS DO CARGO, DA 
COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS, DOS VENCIMENTOS DOS JUIZES E  
DESEMBARGADORES, DO ACESSO AOS TRIBUNAIS DE 2A. INSTÂNCIA. 
   
   SUGESTÃO:00348 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA O INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA. 
   
   SUGESTÃO:01588 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE PROVIMENTO, REMUNERAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E  
APOSENTADORIA DAS SERVENTIAS DE FORO JUDICIAL E DAS EXTRAJUDICIAIS. 
   
   SUGESTÃO:02048 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A JUSTIÇA ESTADUAL DISCIPLINE O INGRESSO E A MOVIMENTAÇÃO  
DE PESSOAL NOS QUADROS DA MAGISTRATURA E INSTITUA NORMAS SOBRE A  
APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÂO DE MAGISTRADOS. 
   
   SUGESTÃO:04894 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM REGIDOS POR ESTATUTOS PRÓPRIOS OS SERVIDORES DO  
FISCO, DA DIPLOMACIA, DO MAGISTÉRIO, DA POLÍCIA, DA MAGISTRATURA E DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:07717 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ MARANHÃO (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE O INGRESSO E A PROMOÇÃO DE MEMBROS DA  
MAGISTRATURA. 
   
   SUGESTÃO:09808 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O INGRESSO NA MAGISTRATURA. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 
 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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2 – Audiências públicas 

Consulte na 2ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
notas taquigráficas da Audiência Pública realizada 14/4/1987.  
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. 2º - O estatuto jurídico da Magistratura será definido, no âmbito federal, em lei 

de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça e, no estadual, em leis de iniciativa dos 

Tribunais de Justiça respectivos, observados os seguintes princípios:  

I - o provimento inicial na carreira depende de aprovação em concurso público de 

provas e títulos, com a participação do Ministério Público e da Ordem dos 

Advogados do Brasil;  

II - a promoção de juízes far-se-á de entrância a entrância, por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, por ato do Presidente do Tribunal de Justiça e 

observado o seguinte:  

a) apurar-se-á na entrância a antiguidade e o merecimento, sendo obrigatória a 

promoção do juiz que figurar pela terceira vez consecutiva ou quinta alternada em 

lista tríplice de merecimento;  

b) no caso de antiguidade o Tribunal, por seu órgão competente somente poderá 

recusar o juiz mais antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme 

procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  

c) somente após dois anos de exercício na respectiva entrância poderá o juiz ser 

promovido, salvo se não houver, com tal requisito, quem aceite o lugar vago ou for 

recusado, por dois terços dos membros do órgão competente do Tribunal, 

candidato que haja completado o interstício;  

d) no caso de merecimento disporá a lei sobre a adoção de critérios objetivos para 

a sua aferição, podendo levar em conta a frequência e a aprovação em cursos de 

aperfeiçoamento na Escola da Magistratura de cada Estado.  

III - o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente. A antiguidade apurar-se-á na última entrância ou, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observada a alínea b), retro. No caso de merecimento, a lista tríplice compor-se-á 

de nomes escolhidos dentre os juízes de qualquer entrância;  

IV - os cargos da magistratura serão providos por ato do Presidente do Tribunal 

competente. 

Art. 3º - A competência dos Tribunais e juízes será definida em lei estadual de 

iniciativa do Tribunal local de maior hierarquia, que não poderá sofrer emendas 

durante o seu processo legislativo, e nos respectivos regimentos internos.  

I - ao órgão competente do Tribunal de Justiça cabe o julgamento dos juízes 

estaduais e dos Conselheiros dos Tribunais de Contas nos crimes comuns e de 

responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

II - os vencimentos dos juízes serão fixados com diferença não excedente de cinco 

por cento de uma para outra entrância, atribuindo- se aos de entrância mais 

elevada não menos de noventa por cento dos vencimentos dos integrantes do 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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respectivo tribunal, assegurada a estes remuneração não inferior à percebida a 

qualquer título pelos Secretários de Estado ou pelos Ministros do Tribunal Superior 

de Justiça;  

III - a aposentadoria com vencimentos integrais será compulsória aos setenta anos 

de idade ou por invalidez comprovada e facultativa aos trinta anos de serviço, após 

dez anos de efetivo exercício na judicatura;  

IV - a remoção, disponibilidade ou aposentadoria por interesse público, dependerão 

de decisão por voto de dois terços dos juízes efetivos do órgão competente do 

Tribunal do mais alto grau da jurisdição, assegurada ampla defesa ao magistrado;  

V - em caso de mudança da sede de comarca será facultado ao juiz remover-se 

para ela ou para outra de igual entrância ou obter disponibilidade com vencimentos 

integrais. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 36.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 2º - O estatuto jurídico da Magistratura será definido, no âmbito federal, em lei 

de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e, no estadual, em leis de iniciativa dos 

Tribunais de Justiça respectivos, observados os seguintes princípios:  

I - o provimento inicial na carreira depende de aprovação em concurso público de 

provas e títulos, com a participação do Ministério Público e da Ordem dos 

Advogados do Brasil, fazendo-se as nomeações de acordo com a ordem de 

classificação;  

II - a promoção de juízes, sempre voluntária, far-se-á de entrância a entrância, por 

antiguidade e merecimento, alternadamente, apuradas na última e observado o 

seguinte:  

a) no merecimento, será obrigatória a promoção do juiz que figurar pela terceira vez 

consecutiva, ou quinta alternada, em lista tríplice;  

b) na antiguidade o Tribunal, somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto 

de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a 

votação até fixar-se a indicação;  

c) somente após dois anos de exercício na respectiva entrância poderá o juiz ser 

promovido, salvo se não houver, com tal requisito, quem aceite o lugar vago ou for 

recusado, na forma da alínea anterior, candidato que haja completado o interstício;  

d) no caso de merecimento disporá a lei sobre a adoção de critérios objetivos para 

a sua aferição, dentre os quais a pontualidade na prestação jurisdicional, podendo 

levar em conta a frequência e a aprovação em cursos de aperfeiçoamento na 

Escola da Magistratura de cada Estado;  

III - o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver no 

Tribunal de Alça- da, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observadas as alíneas do inciso II;  

IV - os cargos da magistratura serão providos por ato do Presidente do Tribunal 

competente.  

V - As decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas, identificados os 

votantes e tomadas pelo voto de dois terços de seus membros;  

VI - os vencimentos dos juízes serão fixados com diferença não excedente de dez 

por cento de uma para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada 

não menos de noventa por cento dos vencimentos dos integrantes do respectivo 

Tribunal, assegurada a estes remuneração não inferior à percebida, a qualquer 

título, pelos Secretários de Estado, nem superior à dos Ministros do Supremo 
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Tribunal Federal;  

VII - a aposentadoria com vencimentos integrais será compulsória aos setenta anos 

de idade ou por invalidez com- provada e facultativa aos trinta anos de serviço, 

após dez anos de efetivo exercício na judicatura;  

VIII - a remoção, disponibilidade ou aposentadoria por interesse público 

dependerão de decisão, por voto de dois terços dos juízes efetivos do Tribunal do 

mais alto grau da respectiva justiça, assegurada ampla defesa ao magistrado;  

IX - em caso de mudança da sede de comarca será facultado ao juiz remover-se 

para ela ou para outra de igual entrância ou obter disponibilidade com vencimentos 

integrais. 

 

Consulte na 9ª reunião ext. da Subcomissão do Poder Judiciário e do 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: 32.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 62 - A União e os Estados definirão estatutos jurídicos da magistratura, 

mediante lei complementar, observados os seguintes princípios:  

I - ingresso, por concurso, de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil e do Ministério Público, obedecidas as nomeações à ordem de 

classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco 

alternadas, em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento, pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância, salvo a inexistência de Juiz que atenda ao interstício, a não aceitação 

pelo candidato, ou recusa na forma da alínea anterior;  

c)a aferição do merecimento pela frequência, presteza, segurança e 

aperfeiçoamento profissional;  

III - no acesso aos Tribunais de segundo grau, aplica-se o critério do inciso II, 

ressalvada a promoção por merecimento a partir de qualquer entrância, ou do 

Tribunal de Alçada, onde houver;  

IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados com diferença não excedente de dez 

por cento de uma entrância para outra entrância, atribuindo-se aos de entrância 

mais elevada não menos de noventa por cento dos vencimentos dos integrantes do 

respectivo Tribunal, assegurado a estes remuneração não inferior à que percebem 

os Secretários de Estado, nem superior à dos Ministros do Supremo Tribunal 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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Federal;  

V - é compulsória a aposentadoria, com vencimentos integrais, por invalidez, ou aos 

setenta anos, e facultativa, aos trinta anos de serviço, após dez anos de exercício 

efetivo na judicatura;  

VI - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse 

público, fundar-se-á em decisão, por voto de dois terços do respectivo Tribunal, 

assegurada ampla defesa;  

VII - no caso de mudança do Juízo, ao magistrado será facultado remover-se para a 

nova sede, para outra Comarca, de igual entrância, ou obter disponibilidade, com 

vencimentos integrais. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 64.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 89 - A União e os Estados terão estatutos da magistratura, mediante lei 

complementar federal e estadual, observados os seguintes princípios:  

I - ingresso, por concurso, de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil e do Ministério Público, obedecendo-se, nas nomeações, a 

ordem de classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco 

alternadas, em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância, salvo a inexistência de Juiz que atenda ao interstício, a não aceitação 

pelo candidato, ou recusa na forma da alínea anterior;  

c) a aferição do merecimento pela frequência, presteza, segurança e 

aperfeiçoamento profissional;  

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o Juiz mais 

antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.  

III- o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observadas as alíneas do inciso II e classe de origem;  

IV - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não excedente 

de dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, atribuindo-se aos 

integrantes dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça dos Estados não 

menos do que perceberem os Secretários de Estado, nem menos de noventa por 

cento do que perceberem, a qualquer título, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, não podendo ultrapassar os destes.  

V - é compulsória a aposentadoria, com vencimentos integrais, por invalidez, ou aos 

setenta anos, e facultativa, aos trinta anos de serviço, após dez anos de exercício 

efetivo na judicatura;  

VI - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse 

público, fundar-se-á em decisão, por voto de dois terços do respectivo Tribunal, 

assegurada ampla defesa;  

VII- no caso de mudança do Juízo, ao magistrado será facultado remover-se para a 

nova sede, para outra Comarca, de igual entrância, ou obter disponibilidade, com 

vencimentos integrais;  

VIII - nenhum órgão do Judiciário pode realizar sessões ou julgamentos secretos. 
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Se o interesse público o exigir, a lei poderá limitar a presença em determinados 

atos às próprias partes e seus advogados.  

IX - as decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas, identificados os 

votantes e tomadas pelo voto de dois terços de seus membros. 

 

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos 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-

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. 192 - A União e os Estados terão estatutos da magistratura, mediante leis 

complementares federal e estadual, observados os seguintes princípios:  

I - ingresso, por concurso, de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil e do Ministério Público, obedecendo-se, nas nomeações, a 

ordem de classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco 

alternadas, em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância, salvo a inexistência de Juiz que atenda ao interstício e não aceitação 

pelo candidato;  

c) a aferição do merecimento pela frequência, presteza, segurança e 

aperfeiçoamento profissional;  

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o Juiz mais 

antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.  

III- o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observadas as alíneas do inciso II e classe de origem;  

IV - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não excedente de 

dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, atribuindo-se aos 

integrantes dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça dos Estados não 

menos do que perceberem os Secretários de Estado, nem menos de noventa por 

cento do que perceberem, a qualquer título, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, não podendo ultrapassar os destes;  

V - é compulsória a aposentadoria, com vencimentos integrais, por invalidez, ou aos 

setenta anos, e facultativa, aos trinta anos de serviço, após dez anos de exercício 

efetivo na judicatura;  

VI - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse 

público, fundar-se-á em decisão, por voto de dois terços do respectivo Tribunal, 

assegurada ampla defesa;  

VII- no caso de mudança do Juízo, ao magistrado será facultado remover-se para a 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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nova sede, para outra Comarca de igual entrância, ou obter disponibilidade com 

vencimentos integrais;  

VIII - nenhum órgão do Poder Judiciário pode realizar sessões ou julgamentos 

secretos. Se o interesse público o exigir, a lei poderá limitar a presença em 

determinados atos às próprias partes e seus advogados;  

IX - as decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas, identificados os 

votantes e tomadas pelo voto de dois terços de seus membros. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 52.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 188 - A União e os Estados terão estatutos da magistratura, mediante leis 

complementares federal e estadual, observados os seguintes princípios:  

I - ingresso, por concurso, de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil e do Ministério Público, obedecendo-se, nas nomeações, à 

ordem de classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco 

alternadas, em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância, salvo a inexistência de juiz que atenda ao interstício e a não aceitação 

pelo candidato;  

c) a aferição do merecimento pela frequência, presteza, segurança e 

aperfeiçoamento profissional;  

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz mais 

antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.  

III - o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observadas as alíneas do item II e a classe de origem;  

IV - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não excedente de 

dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, atribuindo-se aos 

integrantes dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça dos Estados não 

menos do que perceberem os Secretários de Estado, nem menos de noventa por 

cento do que perceberem, a qualquer título, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, não podendo ultrapassar os destes.  

V - é compulsória a aposentadoria, com vencimentos integrais, por invalidez, ou aos 

setenta anos de idade e facultativa, aos trinta anos de serviço, após dez anos de 

exercício efetivo na judicatura;  

VI - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse 

público, fundar-se-á em decisão, por voto de dois terços do respectivo Tribunal, 

assegurada ampla defesa;  

VII - no caso de mudança do Juízo, ao magistrado será facultado remover-se para a 

nova sede, para outra Comarca de igual entrância, ou obter disponibilidade com 

vencimentos integrais;  

VIII - Nenhum órgão do Judiciário pode realizar sessões ou julgamentos secretos. 
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Se o interesse público o exigir, a lei poderá limitar a presença em determinados 

atos às próprias partes e seus advogados.  

IX - As decisões administrativas dos Tribunais serão motivadas, identificados os 

votantes e tomadas pelo voto de dois terços de seus membros. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 167.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 135 - A União e os Estados terão estatutos da magistratura, mediante leis 

complementares federais e estaduais, observados os seguintes princípios:  

I - ingresso, por concurso de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil e do Ministério Público em todas as suas fases, obedecendo-

se, nas nomeações, à ordem de classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco 

alternadas, em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância, salvo a inexistência de juiz que atenda ao interstício e a não aceitação 

pelo candidato;  

c) a aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício 

da jurisdição e, ainda, pela frequência e aproveitamento em cursos ministrados 

pelas escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados;  

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz mais 

antigo pelo voto da maioria absoluta de seus membros, conforme procedimento 

próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  

III - o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observadas as alíneas do item II e a classe de origem;  

IV - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não excedente de 

dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a 

qualquer título, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

V - é compulsória a aposentadoria com vencimentos integrais por invalidez, ou aos 

setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de 

exercício efetivo na judicatura; 

VI - o juiz titular residirá na respectiva comarca. O ato de remoção, disponibilidade e 

aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão, por 

voto de dois terços do respectivo Tribunal, assegurada ampla defesa;  

VII - nenhum órgão do Judiciário pode realizar sessões ou julgamentos não 

fundamentados ou secretos. Se o interesse público o exigir, a lei poderá limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e seus advogados, ou somente 

a estes.  

VIII - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, identificados os 

votantes, sendo que as disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta 

de seus membros.  

IX - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores será constituído 

órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para 

o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do 

Tribunal Pleno, bem como para a uniformização da jurisprudência, no caso de 
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divergência entre seus grupos e seções. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 148.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 109 - O Estatuto da Magistratura obedecerá a lei complementar, observados os 

seguintes princípios:  

I - ingresso, através de concurso público de provas e títulos, com a participação da 

Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se, nas 

nomeações, à ordem de classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco 

alternadas, em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância e integração do juiz no primeiro quinto da lista de antiguidade, salvo se 

não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.  

c) a aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício 

da jurisdição e, ainda, pela frequência e aproveitamento em cursos ministrados 

pelas escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados;  

d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderá recusar o juiz mais 

antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  

III - o acesso aos Tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observadas as alíneas do inciso II e a classe de origem; 

IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados 

como requisitos ou incentivos para ingresso e avanços na carreira;  

V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não excedente de 

dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a 

qualquer título, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

VI - a aposentadoria com vencimentos integrais é compulsória por invalidez, ou aos 

setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de 

exercício efetivo na judicatura;  

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca. O ato de remoção, disponibilidade 

e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão, por 

voto de dois terços do respectivo Tribunal, assegurada ampla defesa;  

VIII - todas as sessões ou julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos 

e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Se o interesse público o 

exigir, a lei poderá limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e 

seus advogados, ou somente a estes;  

IX - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, identificados os 

votantes, sendo que as disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta 

de seus membros;  

X - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores será constituído 

órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para 

o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do 

Tribunal Pleno. 
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Discussão e votação: 

Destaques apresentados nº 5710/87, referente à emenda ES 27497-0, e nº 

7609/87, referente à emenda ES 21564-7. Os destaques foram rejeitados. 

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

27/01/1988, a partir da p. 1849.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 113. O Estatuto da Magistratura obedecerá a lei complementar, observados os 

seguintes princípios:  

I - ingresso na carreira, através de concurso público de provas e títulos, com a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, 

obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco 

alternadas, em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância e integrar o juiz o primeiro quinto da lista de antiguidade, salvo se não 

houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago;  

c) a aferição do merecimento pelos critérios de presteza e segurança no exercício 

da jurisdição e, ainda, pela frequência e aproveitamento em cursos ministrados 

pelas escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados;  

d) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo 

pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  

III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observados o inciso II e a classe de origem;  

IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados 

como requisitos ou incentivos para ingresso e avanços na carreira;  

V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a 

dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a 

qualquer título, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

VI - a aposentadoria com vencimentos integrais é compulsória por invalidez, ou aos 

setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de 

exercício efetivo na judicatura; 

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca. O ato de remoção, disponibilidade 

e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão, por 

voto de dois terços do respectivo tribunal, assegurada ampla defesa;  

VIII - todas as sessões ou julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade; se o interesse 

público o exigir, a lei poderá limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e seus advogados, ou somente a estes;  

IX - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, identificados os 

votantes, sendo que as disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta 

de seus membros;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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X - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores será constituído 

órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para 

o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do 

tribunal pleno. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2040, art. 111. 

 

Requerimentos de fusão de emendas e destaques.  A fusão foi votada e aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 6/4/1988, a partir da p. 

8980. 

 

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

2º) 

Art. 98. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre 

o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:  

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de 

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados 

do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 

classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas, ou cinco 

alternadas, em lista de merecimento, desde que conte dois anos de efetivo 

exercício e integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade da entrância;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância, salvo se não houver, com tal requisito, quem aceite a vaga;  

c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da 

jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de 

aperfeiçoamento;  

d) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo 

pelo voto de dois terços de seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a 

indicação;  

III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observados o inciso II e a classe de origem;  

IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados 

como requisitos para ingresso e promoção na carreira;  

V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a 

dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título 

nenhum, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

VI - a aposentadoria com vencimentos integrais é compulsória por invalidez ou aos 

setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de 

exercício efetivo na judicatura;  

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca;  

VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por 

interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de dois terços do respectivo 

                                                      
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/219anc06abr1988.pdf
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tribunal, assegurada ampla defesa;  

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o 

interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e seus advogados, ou somente a estes;  

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo que as 

disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;  

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores será constituído 

órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para 

o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do 

tribunal pleno. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

Requerimentos de destaque nº 213, referente à emenda 01666 e nº 1447, referente 

à emenda 00130.  As emendas foram aprovadas. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 29/8/1988, a partir da p. 

13539. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre 

o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:  

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de 

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados 

do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 

classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, observado o seguinte:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco 

alternadas em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, 

salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;  

c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da 

jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de 

aperfeiçoamento;  

d) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo 

pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  

III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, 

observados o inciso II e a classe de origem;  

IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados 

como requisitos para ingresso e promoção na carreira;  

V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a 

dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título 

nenhum, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

VI - a aposentadoria com vencimentos integrais é compulsória por invalidez ou aos 

setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/302anc29ago1988.pdf
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exercício efetivo na judicatura;  

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca;  

VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por 

interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de dois terços do respectivo 

tribunal, assegurada ampla defesa;  

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o 

interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e seus advogados, ou somente a estes;  

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo que as 

disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;  

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores poderá ser 

constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco 

membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da 

competência do tribunal pleno. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá 

sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:  

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de 

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados 

do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 

classificação;  

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e 

merecimento, atendidas as seguintes normas:  

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco 

alternadas em lista de merecimento;  

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 

entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, 

salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;  

c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da 

jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de 

aperfeiçoamento;  

d) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais 

antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  

III - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no 

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, de 

acordo com o inciso II e a classe de origem;  

IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados 

como requisitos para ingresso e promoção na carreira;  

V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a 

dez por cento de uma para outra das categorias da carreira, não podendo, a título 
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nenhum, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos 

setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de 

exercício efetivo na judicatura;  

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca;  

VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por 

interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de dois terços do respectivo 

tribunal, assegurada ampla defesa;  

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o 

interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes;  

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as 

disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;  

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores poderá ser 

constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco 

membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais da 

competência do tribunal pleno. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para os 

incisos II, III, IX e X. 

(consulte quadro comparativo das propostas de redação, fls. 83 e 84). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00012 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:   
   Ao art. 2o. acrescente-se o seguinte inciso:  
"Art. 2o. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  

                                                      
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 
 
 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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VI - Aposentadoria compulsória aos 70  
(setenta) anos de idade ou por invalidez, e  
facultativa após 30 (trinta) anos de serviço, em  
todos os casos com proventos integrais,  
reajustáveis, na mesma proporção, sempre que se  
modifique a remuneração dos membros da instituição  
em atividade." 
Justificativa: 
Tratando-se de direito incorporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em vez de 
garantia institucional, a aposentadoria deve integrar a lei orgânica própria, de caráter complementar. 
Daí por que a proposta de emenda transfere o tratamento da matéria, do artigo 8º, que cuida de 
garantias, para o art. 2º, que prevê os princípios a serem observados pela lei complementar 
organizadora do Ministério Público. 
   
   EMENDA:00027 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 2o., do Capítulo do  
Ministério Público a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
I - Ingresso nos cargos iniciais de carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos  
realizado pela Instituição, com a participação de  
um representante da Ordem dos Advogados do Brasil,  
fazendo-se a nomeação de acordo com a ordem de  
classificação." 
Justificativa: 
A participação da Ordem dos Advogados do Brasil no concurso de ingresso à carreira do Ministério 
Público constitui indispensável fiscalização externa à lisura do certame. 
   
   EMENDA:00044 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Excluir do artigo 2o., I do Capítulo do Poder  
Judiciário a referência a "... do Ministério Público e..." 
Justificativa: 
A emenda questiona o tratamento díspar da instituição Ministerial, imiscuindo-a na formação do 
Poder Judiciário – do qual não faz parte – indevidamente. Não há sequer tratamento igual na 
composição dos membros do Ministério Público ou nos exames de habilitação da Ordem dos 
Advogados do Brasil. A dignidade de um Poder ou de Instituições não se afere exclusivamente em 
concursos de ingresso, mas no desempenho diuturno de suas respectivas atividades. 
   
   EMENDA:00079 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item I, do artigo 2o., após  
a palavra "Brasil", a seguinte expressão:  
"E juízes leigos, eleitos pelo povo, na forma da lei." 
Justificativa: 
O Poder Judiciário, por elitista e distanciado dos anseios populares, não concretiza a verdadeira 
aplicação da lei e a melhor distribuição da Justiça. A participação de Juízes leigos implicará na 
modernização e democratização do Poder, aproximando a Justiça do povo, sem distanciar-se da lei. 
Não pode esse órgão manter-se distante do povo, fechado em si mesmo, sem fazer a aplicação da 
“justiça conforme a lei”. 
A instituição de Juízes leigos implica em radical mudança do perfil do Judiciário, aproximando-o da 
única e legitima fonte de poder. 
   
   EMENDA:00121 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Excluir do art. 2o., I, do Capítulo do Poder  
Judiciário a referência a "... do Ministério Público e...". 
Justificativa: 
A emenda questiona o tratamento díspar da instituição Ministerial, imiscuindo-a na formação do 
Poder Judiciário – do qual não faz parte – indevidamente. Não há sequer tratamento igual na 
composição dos membros do Ministério Público ou nos exames de habilitação da Ordem dos 
Advogados do Brasil. A dignidade de um Poder ou de Instituições não se afere exclusivamente em 
concursos de ingresso, mas no desempenho diuturno de suas respectivas atividades. 
   
   EMENDA:00130 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Excluir do art. 2o., I, do Capítulo do Poder  
Judiciário a referência a "... do Ministério Público e..." 
Justificativa: 
A emenda questiona o tratamento díspar da instituição Ministerial, imiscuindo-a na formação do 
Poder Judiciário – do qual não faz parte – indevidamente. Não há sequer tratamento igual na 
composição dos membros do Ministério Público ou nos exames de habilitação da Ordem dos 
Advogados do Brasil. A dignidade de um Poder ou de Instituições não se afere exclusivamente em 
concursos de ingresso, mas no desempenho diuturno de suas respectivas atividades. 
   
   EMENDA:00157 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Excluir do artigo 2o., I do Capítulo do Poder  
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Judiciário a referência a:  
"... do Ministério Público e...". 
Justificativa: 
A emenda questiona o tratamento díspar da instituição Ministerial, imiscuindo-a na formação do 
Poder Judiciário – do qual não faz parte – indevidamente. Não há sequer tratamento igual na 
composição dos membros do Ministério Público ou nos exames de habilitação da Ordem dos 
Advogados do Brasil. A dignidade de um Poder ou de Instituições não se afere exclusivamente em 
concursos de ingresso, mas no desempenho diuturno de suas respectivas atividades.  
 
   EMENDA:00167 PARCIALMENTE APROV 
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 aditiva ao art. 2o.  
Ao artigo 2o. acrescente-se o seguinte inciso:  
"Art. 2o. ..................................  
I) ..........................................  
II) ........................................  
III) ........................................  
IV) ........................................  
V) ............................................  
VI) - Aposentadoria compulsória aos 70  
(setenta) anos de idade ou por invalidez, e  
facultativa após 30 (trinta) anos de serviço, em  
todos os casos com proventos integrais,  
reajustáveis, na mesma proporção, sempre que se  
modifique a renumeração dos membros da instituição  
em atividade." 
Justificativa: 
Tratando-se de direito incorporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em vez de 
garantia institucional, a aposentadoria deve integrar a lei orgânica própria, de caráter complementar. 
Daí por que a proposta de emenda transfere o tratamento da matéria, do artigo 8º, que cuida de 
garantias, para o art. 2º, que prevê os princípios a serem observados pela lei complementar 
organizadora do Ministério Público. 
   
   EMENDA:00171 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Altera a redação do Artigo 2o., inciso III:  
"Art. 2o. ..................................   
III - O acesso aos tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente. A antiguidade e o merecimento  
apurar-se-ão na última entrância ou, onde houver,  
no Tribunal de Alçada, quando se tratar de acesso  
para o Tribunal de Justiça;" 
Justificativa: 
Faz-se distinção entre promoção, objeto de disposição precedente e acesso aos Tribunais, 
atendendo-se a melhor formulação técnica. 
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Estabelece-se que o acesso ao Tribunal de Justiça faz-se através do Tribunal de Alçada, onde 
houver, aproveitando-se a experiência que os juízes já adquiriram prática já seguida em alguns 
Estados, com grande proveito. 
   
   EMENDA:00172 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   No artigo 2o., Inciso I, onde se lê:  
"Art. 2o. ..................................  
I - o provimento inicial da carreira depende  
de aprovação em concurso público de provas e  
títulos, com a participação do Ministério Público  
e da Ordem dos Advogados do Brasil;"  
Leia-se:  
"I - o provimento inicial da carreira depende  
de aprovação em concurso público de provas e  
títulos, com a participação exclusiva do  
respectivo Tribunal;" 
Justificativa: 
A participação de representantes de outras instituições nos concursos para provimento inicial dos 
cargos da magistratura revela-se perfeitamente dispensável, eis que os membros dos respectivos 
Tribunais detêm amplas condições para tal. 
A proposta é coerente com a preocupação de dar independência e autonomia ao Poder Judiciário. 
   
   EMENDA:00173 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   No artigo 2o., inciso II, letra a, onde se lê:  
"Art. 2o.....................................  
............................................  
II - ........................................  
............................................  
a) Apurar-se-á na entrância a antiguidade e o  
merecimento, sendo obrigatória a promoção do juiz  
que figurar pela terceira vez consecutiva ou  
quinta alternada em lista tríplice de merecimento;  
Leia-se:  
a) Apurar-se-á na entrância a antiguidade e o  
merecimento, sempre por indicação nominal do órgão  
competente do respectivo Tribunal de Justiça. 
Justificativa: 
A lista tríplice justifica-se quando há conjugação do Poder Executivo que nomeia. Passando o ato 
para o Presidente do Tribunal de Justiça, não há razão para a lista tríplice, que desencadearia disputa 
interna. Mais razoável, então, é que o órgão colegiado, avaliando o merecimento, indique o Juiz mais 
votado para promoção. 
   
   EMENDA:00212 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda aditiva do art. 2o.  
Ao artigo 2o. acrescente-se o seguinte inciso:  
"Art. 2o. ..................................  
I) ..........................................  
II) ........................................  
III) ........................................  
IV) ........................................  
V) ..........................................  
VI) Aposentadoria compulsória aos 70  
(setenta) anos de idade ou por invalidez, e  
facultativa após 30 (trinta) anos de serviço, para  
os homens, e 25 (vinte e cinco), para as mulheres,  
em todos os casos com proventos integrais,  
reajustáveis, na mesma proporção, sempre que se  
modifique a remuneração dos membros da instituição  
em atividade." 
Justificativa: 
Tratando-se de direito incorporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em vez de 
garantia institucional, a aposentadoria deve integrar a lei orgânica própria, de caráter complementar. 
Daí por que a proposta de emenda transfere o tratamento da matéria, do artigo 8º, que cuida de 
garantias, para o art. 2º, que prevê os princípios a serem observados pela lei complementar 
organizadora do Ministério Público. 
   
   EMENDA:00239 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:   
   Excluir do artigo 2o., I do Capítulo do Poder  
Judiciário a referência a "... do Ministério Público e ...". 
Justificativa: 
A emenda questiona o tratamento díspar da instituição Ministerial, imiscuindo-a na formação do 
Poder Judiciário – do qual não faz parte – indevidamente. Não há sequer tratamento igual na 
composição dos membros do Ministério Público ou nos exames de habilitação da Ordem dos 
Advogados do Brasil. A dignidade de um Poder ou de Instituições não se afere exclusivamente em 
concursos de ingresso, mas no desempenho diuturno de suas respectivas atividades. 
   
   EMENDA:00266 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Incluir no item I do art. 2o. do Anteprojeto  
a expressão "no primeiro grau", ficando o  
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dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
I - O provimento inicial, no primeiro grau,  
na carreira depende de aprovação em concurso  
público de provas e títulos, com a participação do  
Ministério Público e da Ordem do Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
É preciso observar que o ingresso na Magistratura se dá normalmente por concurso, no primeiro 
grau; ou, nos Tribunais de Segundo Grau, por merecimento ou antiguidade, em sendo magistrado de 
carreira, ou pelo critério constitucional vigente; e por livre nomeação, no Supremo Tribunal Federal e 
nos Tribunais Superiores da República, naqueles casos que dependam de aprovação do Senado. 
Por conseguinte, é uma ilusão supor-se que só há um meio de ingresso na carreira. Há, portanto, três 
processos. 
Assim, o membro do Ministério Público ou advogado, que ingresse nos Tribunais de Segundo Grau 
ou nos Tribunais Superiores, torna-se um magistrado com todos os direitos próprios dos demais 
Juízes fazendo jus a promoção por merecimento ou antiguidade. Dizer que isto violaria os direitos do 
Magistrado de carreira é um absurdo, pois, só na aparência, haja vista que para o sistema legislativo 
brasileiro estas diferentes formas de recrutamento da Magistratura se equivalem; a experiência do 
Magistrado, a experiência do Ministério Público e da advocacia militante. 
 
   
   EMENDA:00272 PARCIALMENTE APROV 
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) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 2o. a seguinte redação:  
"Artigo 2o.  
I - Ingresso nos cargos iniciais da carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos,  
realizado pela instituição, com a participação de  
um representante da Ordem dos Advogados do Brasil,  
fazendo-se as nomeações de acordo com a ordem de  
classificação." 
Justificativa: 
A proposta torna compulsória a participação da O.A.B. no concurso de ingresso, de modo a se 
constitucionalizar desejável mecanismo de controle externo sobre a constituição dos quadros do 
Ministérios Público. 
 
   
   EMENDA:00280 PARCIALMENTE APROV 
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) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do artigo 2o., a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
II - promoção de seus membros, mediante  
prévia inscrição, por antiguidade e por merecimento." 
Justificativa: 
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A emenda objetiva deixa claro que nenhum membro do Ministérios Público poderá ser promovido 
contra sua vontade ou por impositiva determinação superior, o que poderia configurar até, medida 
punitiva. 
   
   EMENDA:00295 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   O item III do artigo 2o. do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
"Art. I ..........................................  
"Art. II ........................................  
"Art. III O acesso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente. A antiguidade apurar-se-á na  
última entrância ou, onde houver, no Tribunal de  
Alçada, quando se tratar de promoção para Tribunal  
de Justiça, observada a alínea b, retro. No caso  
de merecimento, a lista tríplice compor-se-á de  
nomes escolhidos dentre juízes de qualquer  
entrância com pelo menos oito anos de judicatura." 
Justificativa: 
É prudente a adoção do critério genérico de escolher-se para promoção por merecimento dentre as 
que tenham maior experiência profissional no exercício afetivo de judicatura,  
   
   EMENDA:00305 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 2o. do anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Judiciário a seguinte redação:  
"Art. 2o......................................  
I - Os cargos iniciais e finais da  
magistratura de carreira serão providos mediante  
concurso público de títulos e provas. A lei fixará  
os requisitos para habilitação aos concursos  
inclusive quanto às vagas nos tribunais  
correspondentes ao quinto reservado aos membros do  
Ministério Público." 
Justificativa: 
Não tem sido edificante para a vida democrática de nosso país e para a boa distribuição da justiça os 
critérios utilizados para a escolha de desembargadores e ministros que, ao longo de nossa história, 
compõem nossos tribunais. 
Aqueles vinculados à escolha por merecimento tem sido em sua maioria ou em sua quase totalidade, 
eivados de sentimentos grupais, nepóticos, partidários, clânicos ou regionais. 
Exceções existem, sim, para confirmar a regra. 
O merecimento decorrente do exercício do dever judicante, praticado com independência, altivez, 
competência e presteza rarissimamente habilitam ou recomendam que juízes ou membros do 
Ministério Público sejam alçados aos cargos finais das respectivas carreiras. 
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O instituto político de livre escolha pelo Chefe do Executivo, com brevíssimos intervalos, sempre foi 
praticado, entre nós, de modo equívoco e antidemocrático.  
No império a regra da livre escolha de magistrados, todos, de logo, vitalícios, sem outro requisito que 
a vontade do Imperador, encontrava limitações, apenas quanto ao Supremo Tribunal de Justiça cujos 
membros eram tirados das Relações por suas antiguidades (art.163 da constituição de 25.03.1824). 
É claro que sob tão frágeis critérios de escolha não pode causar espécie que aquele texto 
constitucional tratasse, de pronto em relação a juízes de “Suborno, peita, peculato e concussão” e os 
meios de que dispunham os jurisdicionados para enfrentar tais mazelas (art. 157 da constituição de 
1824). 
Nos albores da República, todos sabem, que a regra do Art. 56 da Constituição de 1891 abriu 
espaços à nomeação do Dr. Barata Ribeiro, médico de grande nomeada político eminente, para o 
Supremo Tribunal Federal, forma acintosa e que mostrava a um só tempo, a impropriedade do texto 
legal e a que aberrações poderia conduzir o instituto da livre escolha, irresponsavelmente conduzido 
sob o fundamento subjetivo do “notório saber” e “ vida ilibada”. 
A constituição de 1934 (art. 104, alínea “a”) ao introduzir, no que concerne à Justiça dos Estados, o 
princípio do concurso público para a investidura nos primeiros graus da magistratura, inicia uma 
viragem histórica que avançou posteriormente para a Justiça Federal, sem alcançar, contudo, os 
cargos finais da carreira.  
É bem verdade que a experiência da irresponsabilidade do Executivo nos critérios de escolha “ad-
libitum” vem sendo contingenciada por uma série de artifícios que variam de listas tríplice e sêxtuplas 
até a prévia anuência de corpos políticos. 
Todavia, se a tumultuada vida republicana brasileira, com suas revoluções, estados de sítio e longos 
períodos de autoritarismo, assim na área federal como estadual, apenas agravou o quadro  
antidemocrático da composição dos tribunais, o executivo, principal responsável por essas escolhas, 
inspirou-se sempre muito mais em motivações personalistas do que nos superiores interesses da 
justiça. 
O segundo critério utilizado no provimento dos cargos finais da magistratura é, lamentavelmente, e da 
antiguidade. Tal critério, com o devido respeito à senectude, nada expressa em relação ao 
jurisdicionado; nem presteza, nem competência, nem capacidade, estão necessariamente articulados 
com a antiguidade do escolhido. 
Ao revés ele eleva aos tribunais magistrados cansados, próximos da aposentadoria, desestimulados. 
Genros, filhos, sobrinhos, todos em idades adulta e a empregar, formam, ordinariamente, o pano de 
fundo a aluir e docilizar vontades frente àquelas forças que lhe propiciaram a ascensão. 
O princípio contido na presente proposição, consequência lógica da evolução democrática do Poder 
Judiciário, assegurará o acesso aos tribunais a quantos, apoiados na sua capacidade, dedicação à 
Justiça, probidade e competência, aspirem chegar aos cargos finais da magistratura de carreira, 
armados da confiança em si mesmo, sem subserviências e sem pertencer a côrtes 
No envolver da nossa democracia o princípio que ora procura abrigo constitucional guarda simetria 
com a regra já admitida para o magistério e contida no Art.176, § 3°, item VI da Constituição em vigor. 
Como não se busca eludir ou esconder o caráter político dos tribunais, assinale-se de pronto que o 
concurso não exclui a apreciação dos nomes aprovados pelo corpo politico que a Constituição julgar 
competente, antes de sua nomeação definitiva. 
À semelhança do magistério superior onde as congregações se manifestam sobre o concurso e os 
concursados antes da indicação para o provimento das cátedras, o corpo politico constitucionalmente 
definido, fará seu pronunciamento antecipando a nomeação para o acesso ao tribunal. 
Sem querer antecipar as regras de tal concurso - para cingir-me tão só ao princípio constitucional – 
que serão objeto da deliberação do legislador ordinário, e apenas para o aclaramento da matéria, 
poderíamos avançar, exemplificativamente, alguns pontos: percentual de feitos julgados em 
determinado número de anos no total daqueles que foram submetidos à judicatura do mesmo 
magistrado; percentual de sentenças reformadas por instâncias superiores; permanência na comarca; 
número mínimo de anos em efetivo exercício; limpidez de conduta e vida ilibada no comprovado 
exercício de suas funções etc., etc., etc. 
A simples possibilidade de ascender ao patamar superior de sua carreira, arrimado em suas próprias 
forças intelectuais e morais, independente de patrocinadores, através de concurso público de títulos e 
provas, motivará o magistrado, assim esperamos, a uma maior independência, uma permanente 
atualização jurídica e produção intelectual, indispensáveis ao exercício, à plenitude, das funções que 
a sociedade lhe confiou. 
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   EMENDA:00311 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:   
   "Art. 3o. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - a aposentadoria será compulsória, com  
vencimentos integrais:  
a) - aos setenta anos de idade;  
b) - após trinta anos de serviço e dez anos  
de exercício, no mesmo cargo;  
c) - por invalidez comprovada;  
IV - a aposentadoria será facultativa aos  
trinta anos de serviço". 
  Justificativa: 
A experiência tem demonstrado que a vitaliciedade que é um bem, pode às vezes, degenerar em 
arbítrio. 
O Magistrado, o Promotor, após longos anos de exercício no mesmo cargo, na mesma comarca, no 
mesmo tribunal, como todo ser humano, é envolvido pelas amizades. 
Tudo indica que, já tendo trinta anos de serviço, concomitantemente com dez anos de exercício no 
mesmo cargo, a aposentadoria compulsória ou a “ expulsória” como a denominam alguns somente 
benefícios trará ao Poder Judiciário, pois estimulará o acesso de novos valores, evitará o 
envelhecimento dos tribunais, fato normal que ocorre com a acomodação de magistrados, os quais 
com tempo para aposentadoria não a requerem, por motivos os mais variados. 
Deixou-se de exigir também o requisito de dez anos de efetivo exercício na judicatura para 
aposentadoria voluntária,- exigência que só apenaria advogados e membros do Ministério que, pelos 
seus méritos fossem nomeados para os tribunais com mais de vinte anos de serviços público.  
A emenda é justa e aguardamos sua aprovação. 
 
 
   EMENDA:00319 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:   
   Art. 2o. .....................  
Administração superior, exercida por órgãos  
definidos na lei, observados os princípios da  
representatividade, transitoriedade e rotatividade  
dos membros da instituição, na sua composição. 
Justificativa: 
Como pressupostos da boa administração do Ministério Público – pautada pelos princípios 
democráticos, por sua independência e pela responsabilidade dos seus órgãos – impõe-se a 
desconcentração de poderes, a participação de seus membros no processo decisório, bem como a 
distinção entre os órgãos de administração e de execução das funções institucionais. 
 Com isso, preserva-se a autonomia funcional daqueles órgãos, evitam-se interferências de uns nas 
atribuições de outros e asseguram-se os princípios da representatividade, da transitoriedade e da 
rotatividade na composição dos órgãos colegiados da administração superior, sem os quais os 
instrumentos de controle externo da instituição podem se tornar ineficazes. 
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Por outro lado, a utilização da expressão “órgãos definidos na lei”, em lugar da enumeração contida 
no texto emendado, evita os inconvenientes de referências a órgãos desprovidos de definição 
constitucional prévia, cuja composição e competência devem ser deixadas à lei complementar.   
 
 
   EMENDA:00340 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   O art. 3o. do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 3o. A competência dos Tribunais e  
Juízes Estaduais será definida, no que couber, em  
lei estadual de iniciativa do Tribunal local de  
maior hierarquia, observando-se os seguintes princípios:  
I - ........................................  
II - os vencimentos dos juízes serão fixados  
com diferença não excedente de dez por cento de  
uma para outa entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa por  
cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo tribunal, assegurada a estes  
remuneração não inferior à percebida, a qualquer  
título, pelos Secretários de Estado da respectiva  
unidade federativa;  
III - ......................................  
IV - ..................................... 
V - ................................" 
Justificativa: 
A tarefa de legislar deve ser exercida com exclusividade e em última instância pelo Poder Legislativo, 
sob pena de continuar os abusos praticados por muitos tribunais superiores, que se valem da vida 
regimental, e de órgãos do Poder Executivo como o Banco Central do Brasil, por exemplo, que com 
suas famosas “resoluções” tumultua a atividade econômica do país submetendo-a aos caprichos do 
economista de plantão. 
A supressão da expressão “...ou pelos Ministros do Tribunal Superior de Justiça”, contida na parte 
final do item II, visa a evitar conhecidos abusos na fixação de vencimentos da magistratura.  
   
   EMENDA:00376 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 2o. a seguinte  
redação, mantendo-se inalterados os seus incisos:  
"Art. 2o. O estatuto jurídico da Magistratura  
será definido, no âmbito federal, em lei de  
iniciativa do Supremo Tribunal Federal e, no  
estadual, em leis de iniciativa dos Tribunais de  
Justiça respectivos, observados os seguintes princípios:" 
Justificativa: 
Coerentes com a emenda que oferecemos ao art. 1°, na qual preservamos o Supremo Tribunal 
Federal como a mais alta corte do País, entendemos que a ele deve caber, no âmbito nacional, a 
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iniciativa do estatuto jurídico da Magistratura e, no estadual, aos Tribunais de Justiça das respectivas 
unidades da Federação. 
   
   EMENDA:00420 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Substitua-se a parte final do artigo 2o., II,  
d"... na Escola da Magistratura de cada Estado"  
por "em escola de formação de magistrado". 
Justificativa: 
Com a alteração sugerida permite-se o aproveitamento da rica experiência de outras escolas de 
formação de magistrados instituídas no País, ampliando-se, assim, o projeto, a prever, apenas, 
escola Judicial do Tribunal respectivo. 
- Proposta aprovada no V Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça, em Brasília, nos dias 13 e 
14 de Maio de 1987. 
 
  
   EMENDA:00423 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Substituir a redação do artigo 3o., inciso II:  
"II - os vencimentos dos juízes serão fixados  
com diferença não inferior a dez por cento de uma  
para outra entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa por  
cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo Tribunal de Justiça, assegurados aos  
Desembargadores vencimentos não inferiores aos  
percebidos a qualquer título pelos Secretários de  
Estado, nem aos auferidos pelos Ministros do  
Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
A nova redação assegura a hierarquia salarial na magistratura estadual, evitando-se o nivelamento de 
juízes de entrâncias diferentes, com real desestímulo à promoção. Por outro lado, mantida a 
vinculação sugerida no projeto, a diferença – não inferior a dez por cento – garantirá vencimentos 
dignos aos magistrados que iniciam a carreira, sem o risco de perceberem, nos Estados onde houver 
três entrâncias, remuneração correspondente a setenta e cinco por cento do que recebem os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
- Proposta aprovada no V Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça, em Brasília, nos dias 13 e 
14 de Maio de 1987.  
   
   EMENDA:00432 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   No item IV do art. 3o. Dar a seguinte redação:  
"IV - a remoção, disponibilidade ou  
aposentadoria por interesse público, dependerão de  
decisão por voto de dois terços dos juízes  
efetivos dos órgãos competentes do respectivo  
tribunal da jurisdição, assegurada ampla defesa ao magistrado;" 
Justificativa: 
A redação como está: “Tribunal do mais alto grau de jurisdição”, ensejará interpretações divergentes, 
com a sustentação de que a competência para tais julgamentos disciplinares será sempre da última 
instância, eliminando-se os Tribunais intermediários; 
 
   
   EMENDA:00433 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No item V do art. 3o. - Dar a seguinte redação:  
"V - Em caso de mudança da sede da Comarca,  
será facultado ao Juiz remover-se para ela ou  
outra de igual estância." 
Justificativa: 
Não há qualquer sentido que se permita a inatividade remunerada a um certo magistrado, em tais 
casos. A pretendida disponibilidade com vencimentos integrais é uma postura imoral que atenta 
contra a seriedade da administração e com nenhum proveito para a Magistratura como instituição. As 
garantias da magistratura devem assegurar-lhe o efetivo trabalho e a necessária independência, 
deixar magistrados inativos, com remuneração integral e benefícios tantos não instrumentaliza a 
magistratura nacional. Ademais, ninguém vai mudar um município simplesmente para criar problemas 
com o seu Juiz. A maioria desses casos decorre de necessidade premente de interesse coletivo e 
social o que todos os cidadãos devem contribuir, mesmo que magistrado. 
   
   EMENDA:00445 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No inciso II do art. 2o., acrescentar na parte final da redação:  
"alternativamente" 
Justificativa: 
As promoções por antiguidade e por merecimento devem se dar de modo a manter o equilíbrio do 
quadro de carreira, assim, a recomendação da alternância se faz muito salutar. 
   
 
   EMENDA:00447 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   No inciso I do art. 2o. - Dar a seguinte redação:  
"I - Ingresso nos cargos iniciais da  
carreira, mediante concurso público de provas e  
títulos, realizado pela instituição, com  
participação da OAB." 
Justificativa: 
Atualmente a OAB presta efetiva colaboração nos concursos do Ministério Público, auxiliando aquela 
instituição na seleção de seus integrantes, com grande proveito e integração. Não há motivos que 
recomendam a exclusão. 
Quanto à referência final que havia, para que se seguisse a ordem da classificação nos concursos, a 
mesma é desnecessária porque, deve aparecer como princípio constitucional genérico e de aplicação 
extensiva a todos os cargos públicos não se permitir discussão de exclusão de tal princípio entre 
outros quadros de carreira da administração pública;  
   
   EMENDA:00468 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Art. 2o.  
II ..........................................  
b) no caso de antiguidade o Tribunal, por seu  
órgão competente somente poderá recusar o juiz  
mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços  
de seus membros, conforme procedimento próprio,  
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  
c) somente após dois anos de exercício na  
respectiva entrância poderá o juiz ser promovido,  
salvo se não houver, com tal requisito, quem  
aceite o lugar vago ou for recusado pelo voto  
fundamentado de dois terços dos membros do órgão  
competente do Tribunal, candidato que haja  
complementado o interstício;  
Art. 3o.  
IV - a remoção, disponibilidade ou  
aposentadoria por interesse público, dependerão de  
decisão por voto fundamentado de dois terços dos  
juízes efetivos do órgão competente do Tribunal do  
mais alto grau de jurisdição, em procedimento  
público, assegurada ampla defesa ao magistrado 
Justificativa: 
A fundamentação dos votos e a publicidade dos procedimentos visam garantir aos juízes os seus 
direitos à promoção e o exercício pleno de seus predicamentos, in casu, a inamovibilidade. A 
experiência tem demonstrado que os chamados processos reservados ou secretos, bem como as 
promoções têm servido mais à perseguições e protecionismos do que a decisões justas. A 
fundamentação implica em análise de provas, fato que não ocorre 
   
   EMENDA:00487 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
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Texto:   
   Incluir no item I do art. 2o. do Anteprojeto  
a expressão "no primeiro grau", ficando o  
dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
I - o provimento inicial, no primeiro grau,  
na carreira dependem de aprovação em concurso  
público de provas e títulos, com a participação do  
Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil; 
Justificativa: 
É preciso observar que o ingresso na Magistratura se dá normalmente por concurso, no primeiro 
grau; ou, nos Tribunais de Segundo Grau, por merecimento ou antiguidade, em sendo magistrado de 
carreira, ou pelo critério constitucional vigente; e por livre nomeação, no Supremo Tribunal Federal e 
nos Tribunais Superiores da República, naqueles casos que dependam de aprovação do Senado. 
Por conseguinte, é uma ilusão supor-se que só há um meio de ingresso na carreira. Há, portanto, três 
processos. 
Assim, o membro do Ministério Público ou advogado, que interesse nos Tribunais de Segundo Grau 
ou nos Tribunais Superiores, torna-se um magistrado com todos os direitos próprios dos demais 
Juízes fazendo jus a promoção por merecimento ou antiguidade. Dizer que isto violaria os direitos do 
Magistrado de carreira é um absurdo, pois, só na aparência, haja vista que para o sistema legislativo 
brasileiro estas diferentes formas de recrutamento da Magistratura se equivalem; a experiência do 
Magistrado, a experiência do Ministério Público e da advocacia militante. 
 
   
   EMENDA:00507 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Parecer do relator:  
- Dê-se nova redação ao artigo 1o.  
"Art. 1o. A função judiciária da República  
será exercida pelos seguintes órgãos e ramos:  
I - Supremo Tribunal Constitucional;  
II - Tribunais Superiores de Justiça;  
III - Tribunais e Juízes Federais;  
IV - Tribunais e Juízes Eleitorais;  
V - Tribunais e Juízes do Trabalho;  
VI - Tribunais e Juízes Estaduais;  
VII - Justiça Agrária.  
§ 1o. Os Tribunais Superiores têm sede na  
Capital da República e jurisdição em todo o  
território nacional.  
§ 2o. Salvo o Tribunal do Júri, nenhum órgão  
do Poder Judiciário poderá realizar sessões ou  
julgamentos secretos ou proferir decisões sem  
fundamentação. Se o interesse público o exigir, a  
lei poderá restringir a presença em determinados  
atos às próprias partes e seus advogados.  
- Substitua-se o título da Seção II de "Do  
Tribunal Constitucional" para "Do Supremo Tribunal Constitucional".  
- Substitua-se o título da Seção III de "Do  
Superior Tribunal de Justiça" para "Dos Tribunais  
Superiores de Justiça".  
- Substitua-se o título da Seção VII de "Dos  
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Tribunais e Juízes Agrários" por "Da Justiça Agrária".  
- Substitua-se título da Seção VIII de "Dos  
Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito  
Federal e Territórios" por "Dos Tribunais e Juízes  
Estaduais".  
- Acrescente-se à alínea c, do inciso I, do  
art. 5o o seguinte:  
"...sujeita, entretanto, aos impostos gerais,  
inclusive o de renda sobre a totalidade de sua  
remuneração, e os impostos extraordinários".  
- Dê-se nova redação ao Caput do art. 3o.:  
"A competência dos Tribunais e Juízes será  
definida em lei Estadual e nos respectivos  
regimentos internos."  
- Acrescente-se inciso ao art. 3o.:  
"VI - O Juiz residirá na Comarca onde estiver  
exercendo suas funções."  
- Acrescente-se inciso ao artigo 2o.:  
"... V - Nenhum Juiz poderá permanecer mais  
de 10 (dez) anos em um mesmo Tribunal, exceto o  
do Júri. Completado este tempo de permanência, o  
Juiz será aposentado com remuneração integral."  
- Acrescente-se ao inciso IV do art. 3o. o seguinte:  
"...ou aposentadoria por interesse público,  
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço...".  
- Acrescente-se ao artigo à Seção I:  
"Art. 13. Os pagamentos devidos pelas Pessoas  
Jurídicas de direito público em virtude de  
sentença judiciária, far-se-ão na ordem de  
apresentação dos precatórios e à conta dos  
créditos respectivos, proibida a designação de  
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e  
nos créditos extra orçamentários abertos para esse fim.  
§ 1o. É obrigatório o pagamento dos débitos  
constantes de precatórios judiciários apresentados  
até primeiro de julho, no exercício financeiro  
subsequente, sob pena de apreensão da receita  
necessária à sua liquidação.  
§ 2o. Os precatórios judiciários devem  
consignar o débito em quantia certa, expressa em  
moeda nacional. Não será admitida a expedição de  
mais de dois precatórios para o pagamento de uma  
só dívida e dos acréscimos legalmente cabíveis.  
§ 3o. As dotações orçamentárias e os créditos  
abertos serão consignados ao Poder Judiciário,  
recolhendo-se as importâncias respectivas à  
repartição competente. Caberá ao Presidente do  
Tribunal que proferir a decisão exequenda  
determinar o pagamento, segundo as possibilidades  
do depósito, e autorizar, a requerimento do credor  
preterido no seu direito de precedência, ouvido o  
Chefe do Ministério Público, o sequestro da  
quantia necessária à satisfação do débito.  
- Substituir no artigo 4 as expressões  
"Tribunais Estaduais e Regionais" pela expressão  
"Qualquer Tribunal".  
- Acrescente-se é no art. 4o.:  
Parágrafo Único. Nos Tribunais com número  
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superior a vinte e cinco membros será constituído  
órgão especial, para exercício das atribuições  
administrativas e jurisdicionais da competência do  
Tribunal Pleno, bem como para a uniformização da  
jurisprudência no caso de divergência entre seus  
grupos ou seções.  
- Acrescente-se incisos no art. 2o.:  
"VI - Os Juízes responderão civilmente,  
independentemente de interpelação ou notificação  
prévia, pela excessiva demora na prática dos atos  
de sua competência, ou por ação ou omissão eivadas  
de dolo ou erro inexcusável.  
"VII - As decisões judiciais sobre  
responsabilidade civil e criminal de magistrados  
serão homologadas pela Assembleia Nacional da  
República ou pelas Assembleias Legislativas dos  
Estados, ou revistas por decisão de dois terços  
das respectivas casas legislativas.  
- Acrescente-se inciso ao artigo 22:  
"XII - os crimes contra a organização do  
trabalho." - Dê-se a seguinte redação ao  
artigo 19, inciso I, alínea b:  
"b) - Os juízes federais, os juízes do  
trabalho e os membros dos Tribunais Regionais do  
Trabalho, bem como dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
Público da União, nos crimes comuns e nos de  
responsabilidade.  
- Acrescente-se alínea ao inciso I do art. 19:  
"c) - os conflitos de jurisdição entre juízes  
federais as eles subordinados".  
- Adicione é ao artigo 21:  
"Parágrafo único. Nos Territórios do Amapá,  
Roraima, a jurisdição e as atribuições cometidas  
aos juízes federais caberão aos juízes da justiça  
local, na forma que a lei dispuser. O Território  
de Fernando de Noronha compreender-se-á na Seção  
Judiciária do Estado de Pernambuco."  
- Acrescente-se incisos no art. 2o.:  
"VIII - Nos casos de impedimento, férias,  
licença ou qualquer afastamento, os membros de  
qualquer Tribunal serão substituídos, sempre que  
possível, por outros de seus componentes, sem  
acréscimo de remuneração. A Lei Orgânica da  
Magistratura Nacional regulará a forma e os casos  
em que poderão ser convocados, para a  
substituição, juízes não pertencentes ao Tribunal.  
IX - Em caso de mudança da sede de juízo,  
será facultado ao juiz remover-se para ela ou para  
comarca de igual entrância ou obter a  
disponibilidade com vencimentos integrais.  
- Acrescente-se § ao artigo 36:  
"§ 2o. A lei poderá criar:  
a) Tribunais inferiores de segunda instância,  
observados os requisitos previstos na Lei Orgânica  
Magistratura Nacional;  
b) Juízes togados com investidura no tempo,  
os quais terão competência para julgamento de  
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pequeno valor e de crime a que não seja cominada  
pena de reclusão, e poderão substituir juízes  
vitalícios;  
c) justiça de paz temporária, competente para  
conciliação, habilitação e celebração de casamento.  
d) Juizados distritais ou municipais, com  
participação popular e competência civil e  
criminal, na forma que for definida na legislação  
estadual.  
- Adicione-se ao art. 3o., inciso I:  
"..dos Conselheiros dos Tribunais de Contas,  
os Membros do Tribunal de Alçada..."  
- Suprimir no inciso II do art. 2o. a  
expressão "por ato do Presidente do Tribunal de  
Justiça".  
- Suprimir o inciso IV do art. 2o..  
- Suprimir no inciso II do art. 3o. a  
expressão final "ou pelos Ministros do Tribunal  
Superior de Justiça."  
- Dê-se a alínea c do inc. I do art. 5o. a seguinte redação:  
"c) irredutibilidade de vencimentos.  
- Dê-se ao art. 7o. a seguinte redação:  
"Art 7o.Os Tribunais Superiores e Tribunais  
de Justiça poderão propor ao Legislativo projetos  
de lei dispondo sobre:  
a) Divisão e organização judiciária, criação  
e extinção dos respectivos cargos da magistratura;  
b) Alteração do número de seus membros;  
Edição de lei em matéria processual,  
observados os princípios gerais de competência da União.  
- Acrescentar o seguinte art. à Seção I:  
"Art. 14. A lei criará juizados de instrução  
criminal, fixando-lhe atribuições e competências."  
- Substituir no art. 11 a expressão "e os  
extrajudiciais aos Tribunais de Justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios" por "e  
os extrajudiciais aos Executivos Estaduais".  
- Substitua-se no art. 12 a expressão "em  
duodécimos, até o dia dez de cada mês" por  
"Trimestralmente".  
[...]   
Justificativa: 
Apesar de o Anteprojeto trazer importantes inovações, ainda carece de algumas emendas. 
Os tribunais superiores precisam ter sua competência especializada por matéria, que é preferível ao 
aumento do número dos Ministros em um mesmo Tribunal dividido em turmas. Há um clamor por 
mais Ministros para que os julgamentos tenham desenvolvimento normal. Preferimos dar a melhor 
resposta: especializar e prever mais tribunais. 
É preciso, também, abrir o processo de elaboração legislativa na área de Justiça para que os 
legisladores e os titulares do Executivo tenham iniciativa nesta matéria. 
 
 
   EMENDA:00522 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Altere-se as alíneas b e c do § II do art.  
2o. e o § IV do art. 3o. que passam a ter as  
seguintes redações:  
"Art. 2o. ..................................  
II ..........................................  
b) no caso de antiguidade o Tribunal, por seu  
órgão competente somente poderá recusar o juiz  
mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços  
de seus membros, conforme procedimento próprio,  
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;  
c) somente após dois anos de exercício na  
respectiva entrância poderá o juiz ser promovido,  
salvo se não houver, com tal requisito, quem  
aceita o lugar vago ou for recusado pelo voto  
fundamentado de dois terços dos membros do órgão  
competente do Tribunal, candidato que haja  
complementado o interstício;  
Art. 3o. ....................................  
IV ..........................................  
a remoção, disponibilidade ou aposentadoria  
por interesse público, dependerão de decisões por  
voto fundamentado de dois terços dos juízes  
efetivos do órgão competente do Tribunal do mais  
alto grau da jurisdição, em procedimento público,  
assegurada ampla defesa ao magistrado. 
Justificativa: 
A fundamentação dos votos e a publicidade dos procedimentos visam garantir aos juízes os seus 
direitos à promoção e o exercício pleno de seus predicamentos, in casu, a inamovibilidade. 
A experiência tem demonstrado que os chamados processos reservados ou secretos, bem como 
promoções tem servido mais a perseguições e protecionismos do que a decisões justas. A 
fundamentação implica em análise de provas, fato que não ocorre com a votação pura e simples e a 
apresentação de quesitos produz julgamento baseado em realidade concreta e factual. 
O melhor seria que todo ato de punibilidade grave: remoção, disponibilidade e aposentadoria 
compulsória por interesse público fosse aplicado após julgamento definitivo feito pelo Poder 
Judiciário, impedindo-se os participantes do procedimento administrativo de participarem da Corte 
Julgadora por sentença judiciária do mesmo magistrado. 
   
   EMENDA:00524 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprimir a parte final do inciso I do artigo  
2o. "com a participação do Ministério Público e da  
Ordem dos Advogados do Brasil". 
Justificativa: 
Os Tribunais de Justiça, mercê de sua seriedade, estão em condições de realizar concursos para o 
provimento inicial da carreira, como, de resto, vem acontecendo em todo o território nacional. 
A participação de representantes de outras instituições, não obstante idôneas, revela-se dispensável. 
Conferir-se-á, além disso, simetria com o sistema do Ministério Público, em cujo artigo 2º, I, está 
expresso”... realizado pela instituição...” 
-Proposta aprovada no V Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça realizado em Brasília, nos 
dias 13 e 14 de Maio de 1987. 
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Ao demais, acrescento que melhor seria remeter o assunto de concursos, provimentos e promoções 
de Juízes À legislação complementar. 
 
   
   EMENDA:00526 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 2o., a denominação  
"Superior Tribunal de Justiça" por "Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa: 
Posto, no art. 1°, item I, o Supremo Tribunal Federal na cúpula do Poder Judiciário, a lei no âmbito 
federal, de regência da magistratura, deve ser de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e não do 
Superior  Tribunal de Justiça. 
   
   EMENDA:00528 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 3o. II, a seguinte redação:  
"II - os vencimentos dos juízes serão fixados  
com diferença não excedendo de cinco por cento de  
uma para outra entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa por  
cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo tribunal, assegurada a estes  
remuneração não inferior à percebida a qualquer  
título pelos Secretários de Estado, não podendo  
ultrapassar, porém, os fixados para os Ministérios  
do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
A alteração proposta resulta do fato de estar o Supremo Tribunal Federal na cúpula do Poder 
Judiciário, não devendo os vencimentos de juiz, de qualquer grau, ultrapassar os dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, de acordo com norma já existente (CF, art.144, § 4°). 
   
   EMENDA:00566 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se a Seção I do Capítulo do Poder Judiciário pela seguinte:  
"CAPÍTULO  
Do Poder Judiciário  
SEÇÃO I  
Disposições Gerais  
Art. 1o. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:  
I - Supremo Tribunal Federal;  
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II - Tribunais e Juízes Federais;  
III - Tribunais e Juízes Eleitorais;  
IV - Tribunais e Juízes do Trabalho;  
V - Tribunais e Juízes Militares;  
VI - Tribunais e Juízes dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios.  
Parágrafo único. Os Tribunais Superiores têm  
sede na Capital da República e jurisdição em todo  
o território nacional.  
Art. 2o. O estatuto jurídico da Magistratura  
será definido, no âmbito federal em lei de  
iniciativa do Supremo Tribunal Federal e, no  
Estadual em leis de iniciativa dos Tribunais de  
Justiça respectivos, observados os seguintes princípios:  
I - o provimento inicial na carreira depende  
de aprovação em concurso público de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil;  
II - a promoção de juízes far-se-á de  
entrância a entrância, por antiguidade e  
merecimento, alternadamente, por ato do Presidente  
do Tribunal de Justiça e observado o seguinte:  
a) apurar-se-á na entrância a antiguidade e o  
merecimento, sendo obrigatória a promoção do juiz  
que figurar pela terceira vez consecutiva ou  
quinta alternada em lista tríplice de merecimento;  
b) no caso de antiguidade o Tribunal, por seu  
órgão competente, somente poderá recusar o juiz  
mais antigo pelo voto de dois terços de seus  
membros, conforme procedimento próprio, repetindo-  
se a votação até fixar-se a indicação;  
c) somente após dois anos de exercício na  
respectiva entrância poderá o juiz ser promovido,  
salvo se não houver, com tal requisito, quem  
aceite o lugar vago;  
d) no caso de merecimento disporá a lei sobre  
a adoção de critérios objetivos para a sua  
aferição, podendo levar em conta a frequência e a  
aprovação em cursos de aperfeiçoamento em escolas  
de magistratura.  
III - o acesso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente. A antiguidade e merecimento  
apurar-se-ão na última entrância ou, onde houver,  
no Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção  
para o Tribunal de Justiça, observada a alínea b, retro;  
IV - os cargos da Magistratura serão providos  
por ato do Presidente do Tribunal competente.  
Art. 3o. A competência dos Tribunais e juízes  
será definida em lei estadual de iniciativa do  
Tribunal local de maior hierarquia.  
§ 1o. Ao órgão competente do Tribunal de  
Justiça cabe o julgamento dos juízes estaduais nos  
crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a  
competência da Justiça Eleitoral.  
§ 2o. Os vencimentos dos juízes serão fixados  
com diferença não excedente de dez por cento de  
uma para outra entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa por  
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cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo tribunal, assegurada a estes  
remuneração não inferior a 80% da percebida a  
qualquer título pelos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 3o. A aposentadoria com vencimentos  
integrais será concedida:  
I - compulsoriamente aos setenta anos de idade;  
II - por invalidez comprovada;  
III - facultativamente aos trinta anos de  
serviço para os homens e vinte e cinco anos de  
serviço para as mulheres, após dez anos de efetivo  
exercício na judicatura.  
§ 4o. Em todos os casos, a aposentadoria será  
reajustada, na mesma proporção, sempre que se  
modifique a remuneração dos membros da instituição  
em atividade.  
§ 5o. A remoção, disponibilidade ou  
aposentadoria por interesse público dependerão de  
decisão por voto de dois terços dos juízes  
efetivos do órgão competente do Tribunal do mais  
alto grau da jurisdição, assegurada ampla defesa  
ao magistrado.  
§ 6o. Em caso de mudança da sede da Comarca  
será facultado ao juiz remover-se para ela ou para  
outra de igual entrância.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda que propõe a substituição da Seção I do Anteprojeto do eminente relator, decorre 
do fato de serem modificações correlatas, com a consequente alteração de outros dispositivos. 
No mérito, a substituição traz como objetivo a adequação de aspectos substantivos do anteprojeto a 
outra realidade, certamente, mais ajustada ao sentimento da maioria dos membros da Subcomissão 
e, sobretudo, à sensibilidade dos constituintes subscritores. 
O objetivo, conduto, é e sempre será de colaborar e contribuir no aprimoramento do Anteprojeto, de 
lavra do ínclito Deputado Plínio Arruda Sampaio, que tanto honra e engrandece, com seu permanente 
devotamento, os relevantes Foros Constitucionais do País. 
Ademais, a Substituição ora proposta, ajusta-se, também, a maioria dos movimentos reivindicatórios 
da atualidade, quer oriundos de classes ou segmentos sociais, quer dos grandes e inquestionáveis 
anseios coletivos, autores do desabrochar de tantas esperanças sempre moldadas e fundamentadas 
no novo ordenamento constitucional. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00274 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda modificativa do inciso VI do art. 2o.  
do anteprojeto referente ao Poder Judiciário, o  
qual ficará assim redigido:  
"VI - Os vencimentos dos juízes serão fixados  
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com diferença não excedente de dez por cento de  
uma para outra entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não mais de noventa por  
cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo Tribunal, assegurada a estes  
remuneração não inferior à percebida, a qualquer  
título, pelos Secretários de Estado e Ministro do  
Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
Essa redação foi sustentada e vencedora quando dos debates na Subcomissão do Poder Judiciário e 
Ministério Público. Qualquer dúvida poderá ser desfeita com a oitiva das gravações feitas naquela, ou 
seja, a 24 de maio corrente. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00278 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dar nova redação ao inciso VIII do art. 2o.  
do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário  
e do Ministério Público, acrescentando-se ao  
dispositivo um parágrafo único, nos seguintes termos:  
"VIII - a remoção, disponibilidade ou  
aposentadoria por interesse público dependerão de  
decisão judicial por voto da maioria dos juízes  
efetivos do pleno ou órgão especial do Tribunal do  
mais alto grau de jurisdição da respectiva  
Justiça, assegurada ampla defesa ao magistrado.  
Parágrafo único. O estatuto jurídico da  
Magistratura de que que trata o art. 2o., poderá  
estabelecer outros casos de perda do cargo para o  
Magistrado, além daqueles previstos nesta  
Constituição, vedada a aplicação do regime  
jurídico de perdimento de cargo ou função pública  
dos servidores públicos previsto na legislação  
penal comum. 
Justificativa: 
Nos Tribunais ou órgãos especiais que serão definidos no estatuto jurídico da Magistratura (art. 2o), 
se prevalecer a redação do dispositivo que a emenda pretende alterar, haverá dificuldades práticas, 
para o exercício do poder disciplinar e punitivo em relação aos membros da Magistratura. É que, as 
divergências são normais nos colegiados, principalmente naqueles de maior número de membros. As 
decisões por maioria, assegurada a ampla defesa, viabilizará o exercício do poder disciplinar no 
Poder Judiciário, sem ferir qualquer garantia do Magistrado. 
Não se pode perder de vista que a legitimidade e autoridade da Justiça e de seus integrantes é moral 
e, portanto, a punição rápida e eficiente das condutas que violam a autoridade do Judiciário é de 
grande importância para a sociedade. 
A introdução do § único proposto por esta emenda, igualmente, tem o objetivo de preservar a 
legitimidade e autoridade de dos membros do Poder Judiciário. É que, na prática, o magistrado só 
perde o cargo se violar as vedações Constitucionais (art.4o, III), aliás é o que enfatiza o artigo 114 da 
atual constituição. A redação do Anteprojeto estabelece vedações sem estabelecer qualquer sanção 
para a hipótese de violação da norma constitucional. Assim, impõe-se que no estatuto jurídico da 
Magistratura (art. 2o), sejam estabelecidos os casos de perda do cargo judiciário ou de outros casos, 
na hipótese desta Constituição firmar alguma (s) previsão (ões) a respeito. 
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É de se acrescentar, ainda, que a relevância da função judicante, não pode permitir que a perda do 
cargo judiciário só venha ocorrer em hipótese de condenação criminal, visto que o atual estatuto 
repressivo Pátrio, só autoriza a perda da função ou cargo público, quando a condenação criminal for 
superior a quatro anos (art. 92, I, Código Penal). No regime anterior à reforma penal veiculada pela lei 
n° 7209/84, patrocinada pelo ex-ministro Ibrahim Abi-Ackel, o código penal previa a perda do cargo 
ou função pública no caso de condenação a pena de reclusão superior a dois anos de reclusão 
quatro de detenção (art.68, II). 
Uma análise do título XI, Capítulo I, do atual código penal, permite verificar que são as seguintes, as 
penas possíveis de aplicação pela prática de crimes funcionais (os mais frequentes): 
PECULATO – reclusão de dois a doze anos. 
ESTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO – reclusão de um a 
quatro anos. 
EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS – detenção de um a três meses. 
CONCUSSÃO – reclusão de dois a oito anos. 
PREVARICAÇÃO – detenção de três meses a um ano. 
CORRUPÇÃO PASSIVA – reclusão de um a oito anos. 
O mesmo código penal, no artigo 59, quando estabelece os critérios de dosagem da pena, determina 
que na apenação devem ser considerados a culpabilidade, os antecedentes, à conduta social, 
personalidade do agente (perigoso ou não), os motivos, circunstâncias e consequências do crime. 
Assim, jamais um Magistrado que pela primeira vez venha praticar, por exemplo, os crimes de 
concussão, corrupção e prevaricação, que além de violar a moralidade, credibilidade e autoridade de 
que são detentores, também macula a Instituição Judiciária, pelo código penal, receberá pena 
superior a oito anos que leve ao perdimento do cargo. Ora, em tais casos, a disponibilidade, 
aposentadoria ou afastamento remunerado, poderá até representar uma premiação para o 
Magistrado que submeteu o Judiciário à execração pública. O regime jurídico disciplinar-punitivo da 
Magistratura há de ser estabelecido dentro de limites peculiares, para preservação do Poder 
Judiciário. 
Finalmente, não se pode perder de vista que ao Ministério Público e à Defensoria Pública, foram  
estabelecidas as mesmas vantagens e garantias da Magistratura, o que justifica as propostas desta 
emenda com maior intensidade.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00362 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Incluam-se no Anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Judiciário as normas, no capítulo I - Seção  
I, Disposição Gerais:  
Art. - O Poder Judiciário é exercido pela  
Magistratura e o Ministério Público, autônomos e  
independentes entre si.  
Art. - O Poder Judiciário elaborará sua  
proposta Orçamentária, que será encaminhada ao  
Poder Legislativo juntamente com a do Poder Executivo.  
§ 1o. - Compete o encaminhamento da proposta,  
ouvidos os órgãos da Magistratura e do Ministério Público:  
I - No âmbito Federal, nele incluída a  
Justiça e o Ministério Público do Distrito Federal  
e dos Territórios, ao Presidente do Supremo  
Tribunal Federal, com a aprovação do Tribunal e do  
Procurador-Geral da República:  
II - No âmbito Estadual, ao Presidente do  
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Tribunal de Justiça, com a aprovação do Tribunal e  
do Procurador-Geral do Estado.  
§ 2o. - As dotações orçamentárias do Poder  
Judiciário ser-lhe-ão entregues pelo Poder  
Executivo, mensalmente, em duodécimos.  
Art. Os Membros da Magistratura e o  
Ministério Público são independentes e sujeitos  
apenas à lei e gozarão das seguintes garantias:  
I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo  
senão por sentença judiciária, com eficácia de  
coisa julgada;  
II - inamovibilidade, não podendo ser  
transferidos, aposentados, suspensos ou demitidos  
se não nos casos nesta Constituição;  
III - irredutibilidade de vencimentos, não  
sujeitos a impostos direitos.  
§ 1o. Os membros da Magistratura e do  
Ministério Público não poderão exercer a atividade  
político-partidária nem desempenhar qualquer outra  
função pública ou privada, salvo as funções  
docentes ou de investigação científica de natureza  
jurídica ou afim.  
§ 2o. Os vencimentos dos membros da  
Magistratura e do Ministério Público serão pagos  
pelos cofres públicos, sendo corrigidos,  
semestralmente de acordo com os índices reais da  
inflação, sendo-lhes vedado o pagamento por custos  
ou percentagens.  
§ 3o. A aposentadoria dos membros da  
Magistratura e do Ministério Público será  
compulsória aos setenta anos de idade, ou por  
invalidez comprovada, e facultativa após vinte e  
cinco anos de serviço público, em todos os casos  
vencimentos integrais.  
Art. os pagamentos devidos pela Fazenda  
Pública em virtude de sentença judiciária far-se-  
ão na ordem de apresentação dos precatórios e à  
conta dos créditos respectivos que serão  
consignados ao Poder Judiciário.  
Em qualquer caso o atendimento dos  
precatórios não poderá ultrapassar o prazo de seis  
meses de sua apresentação, sob pena de incorrer a  
autoridade executiva devedora em cima de  
responsabilidade, sem prejuízo de penhora em 1/3  
da receita diária até a satisfação total do débito.  
Art. As decisões judiciais obrigam a todas as  
entidades públicas e privadas e prevalecem sobre  
as de quaisquer outras autoridades.  
Art. A autoridade judiciária dispõe  
diretamente da polícia.  
Art. Os Estados poderão criar:  
I - Tribunais inferiores de segunda instância  
e sediá-los fora das capitais;  
II - Juizados especiais, singulares ou  
coletivos, para julgar pequenas causas e infrações  
penais a que não se comine pena privativa de  
liberdade mediante procedimento oral e  
sumaríssimo, podendo a Lei Federal atribuir o  
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julgamento do recurso e turmas formadas por juízes  
de primeira instância e estabelecer a  
irrecorribilidade da decisão.  
III - Os juizados especiais singulares serão  
providos por juízes togados, de investiduras  
temporária, aos quais a presidência dos Juizados  
coletivos, na forma da lei.  
Art. A Lei Complementar poderá criar  
contencioso administrativo para julgamento dos  
litígios decorrentes das relações de trabalho dos  
servidores com a União, quer na administração  
direta quer na indireta, qualquer que seja o seu  
regime jurídico, assim como para decisão de  
questões fiscais e previdenciárias. A parte  
vencida na instância administrativa poderá  
recorrer ao judiciário. O disposto neste artigo  
aplicar-se-á também aos Estados-Membros. 
Justificativa: 
O Anteprojeto foi bastante ideológico e afastou-se das tradições constitucionais brasileira. Devemos 
fazer com que certos princípios fundamentais sejam resguardados. 
Se elaborarmos uma carta Constitucional muito distanciada das tradições, certamente estaremos 
introduzindo um elemento de confusão perante o indivíduo comum, o cidadão que não é muito letrado 
e que já se acostumou, durante sua vida, com certas estruturas. No caso do Poder Judiciário, o 
homem do povo já conhece razoavelmente as atribuições de cada órgão e certamente ficaria confuso 
com as novidades que o anteprojeto apresenta. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00378 PARCIALMENTE APROV 
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 modificativa ao inciso IV do art. 2o.  
do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário  
e do Ministério Público.  
Dê-se ao inciso IV do art. 2o. do  
Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 2o. - ................................  
..................................................  
IV - os cargos iniciais na carreira da  
Magistratura e os reservados a Magistrados, serão  
providos por Ato do Presidente do Tribunal  
competente, exceto o previsto no art. 35, § 6o,  
alínea "a".  
.................................................. 
Justificativa: 
Entendemos que cargos da magistratura são todos os que devam ser providos por quem irá exercer 
atividades judicante, seja magistrado de carreira, membro do Ministério Público, advogado, classista 
ou auditor militar. 
Portanto, será de bom alvitre explicitar-se que os cargos referidos no inciso IV do art. 2º do 
Anteprojeto são os do início da carreira da magistratura, para juízes singulares, e os reservados a 
magistrados na composição do colegiado dos Tribunais Estaduais e Regionais, e não os aludidos nos 
artigos 3º; 21, alínea “b”;27, inciso III;35, § 6º, alíneas “b”, “c” e “d”. 
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Por outro lado, como o artigo 35, § 6º, alínea “a”, prevê que a nomeação de juízes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, para as vagas destinadas a magistrados, é da competência do Presidente da 
República, válida é a ressalva in fine. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00629 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 2o, II, b, do Anteprojeto "Do  
Poder Judiciário", a seguinte redação:  
b) na antiguidade o Tribunal somente poderá  
recusar o juiz mais antigo pelo voto da maioria de  
seus membros a indicação. 
Justificativa: 
É a solução adotada na Constituição vigente e incorporada no anteprojeto da comissão Afonso 
Arinos. É, portanto, e não só por isso, a melhor solução. De fato, se a metade e mais um dos 
membros de um Tribunal julgam inconveniente a promoção por antiguidade de um juiz, é de se 
presumir que haja uma forte razão e por isso mesmo suficiente para obstá-la. O aumento de ‘quórum’ 
para recusas é privilegiar quem contra o qual há razões para sofrê-la. Isto basta, no que se refere ao 
judiciário, para justificar a emenda.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00636 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Substitua-se no Artigo 2o, VIII, do  
Anteprojeto "Do Poder Judiciário", a expressão  
"por voto de dois terços" pela "pelo voto da maioria absoluta". 
Justificativa: 
Não há razão para o “quórum” qualificado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00643 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprimam-se do Artigo 2o, VI, do Anteprojeto  
"Do Poder Judiciário" as expressões seguintes:  
Art. 2o. - ......................... 
VI - "não excedente", entre "diferença" e  
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"dez por cento".  
VI - "não menos de" entre "elevada" e  
"noventa por cento". 
Justificativa: 
Como está redigido o dispositivo constante do anteprojeto, entende-se que a diferença de vencimento 
dos juízes de uma entrância para a outra poderá ser inferior a dez por cento e que a diferença entre 
os vencimentos dos juízes de última entrância e os integrantes do respectivo Tribunal poderá ser, 
igualmente, inferior a dez por cento, quando, em ambos os casos, nos parece que o legislador 
pretendeu estabelecer diferenciais idênticos, ou seja, de dez por cento.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00644 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se, ao Artigo 2o, VII, do Anteprojeto "Do  
Poder Judiciário", a seguinte redação:  
Art. 2o. - ........................ 
VII - a aposentadoria com vencimentos  
integrais e reajustados na mesma proporção, sempre  
que forem majorados os vencimentos dos magistrados  
na ativa, será compulsória aos setenta anos de  
idade ou por invalidez comprovada e, facultativa,  
aos trinta anos de serviço, após dez anos de  
efetivo exercício na judicatura; 
Justificativa: 
O acréscimo, inspirado no Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, é essencial para assegurar aos 
aposentados a continuidade do poder aquisitivo de seus vencimentos e evitar as situações 
constrangedoras que hoje existem e que ao invés de premiarem os que trabalharam e, por isto, 
merecem o descanso, estão penalizando-os com redução do poder aquisitivo de seus proventos. 
Desejamos que a inflação se reduza a zero, mas sabemos que esta é uma tarefa inexequível. 
Principalmente no Brasil. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00715 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO  
DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÙBLICO:  
- Acrescente-se ao inciso VII do art. 2o. o seguinte:  
"VII - ... ou aposentadoria por interesse  
público, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço..." 
Justificativa: 
Visa-se, a prever os casos de desempenho insatisfatório mas que não justifique demissão, o 
abandono serviço público, em que se poderá optar por aposentadoria antecipada. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
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   EMENDA:00716 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO  
DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO:  
- Acrescenta-se § no artigo 2o.:  
"Parágrafo único. Nos Tribunais com número  
superior a vinte e cinco membros será constituído  
órgão especial, para exercício das atribuições  
administrativas e jurisdicionais da competência do  
Tribunal Pleno, bem como para a uniformização da  
jurisprudência no caso de divergência entre seus  
grupos ou seções". 
Justificativa: 
Este órgão central dos Tribunais, já adotado, tem se revelado importante ao seu funcionamento, sem 
ser órgão demasiadamente grande. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00718 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO  
DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO:  
- Acrescenta-se inciso no art. 2o.:  
"XV - O Juiz residirá na Comarca onde estiver  
exercendo suas funções". 
Justificativa: 
A presença do magistrado nas cidades do interior, assim como a do Promotor e do Delegado de 
Polícia, é fator indispensável à elevação da dignidade da vida interiorana. Os cidadãos do interior 
pagam os impostos e merecem ter as autoridades ao seu lado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00720 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público:  
- Suprima-se no art. 2o. "caput", as  
expressões "de iniciativa do Supremo Tribunal  
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Federal" e "de iniciativa dos Tribunais de Justiça  
respectivos". 
Justificativa: 
O estatuto jurídico da magistratura, bem como a estrutura e competência do Judiciário são temas que 
interessam a toda a vida pública do país. O processo legislativo nesta matéria não pode ser 
configurado apenas à iniciativa dos Tribunais. Deve, ao contrário, ser guiado pelas mesmas 
possibilidades do processo legislativo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00721 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
- Substitua-se a expressão final do inciso VI  
do art. 2o. por "... nem superior a noventa por  
cento (90%) dos Ministros dos Tribunais  
Superiores". 
Justificativa: 
Visa-se limitar os vencimentos dos Magistrados Estaduais pelo seu parâmetro no âmbito federal, que 
não nos Tribunais Superiores. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00722 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
- Dê-se nova redação ao inciso IV do artigo 2o.:  
"IV - Os cargos da Magistratura serão  
providos por ato do Presidente da República ou dos  
Governadores de Estados". 
Justificativa: 
É importante que os chefes do Executivo Federal e Estaduais se associem ao processo de escolha 
do Judiciário, possibilitando a integração dos poderes. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00724 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
- Substitua-se no inciso V do art. 2o. a  
palavra "administrativos" por "dos Magistrados". 
Justificativa: 
A emenda visa assegurar que as decisões dos Magistrados e dos Tribunais sejam sempre motivadas 
e justificadas, e não apenas as administrativas. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00743 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se parágrafo único ao art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público.  
Parágrafo único. A aposentadoria com  
vencimentos integrais de magistrado é condicionada  
ao exercício efetivo do cargo por cinco anos, no  
mínimo, em qualquer das hipóteses do inciso VII. 
Justificativa: 
A dignidade pública do cargo de magistrado e o prestígio que tradicionalmente lhe conferia a 
sociedade foram profundamente abalados pelo tratamento secundário que lhe conferiu o executivo 
quando de incontáveis nomeações de cidadãos idosos, os quais permaneceram nos cargos alguns 
meses ou poucos anos. O “prêmio” de aposentadoria fere o interesse social em uma magistratura 
altiva e respeitada por todos. A emenda tem por fim corrigir esses desvios. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00840 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Nos termos do regimento Interno da Assembleia  
nacional Constituinte, venho apresentar a seguinte  
Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de  
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público:  
Dê-se a seguinte redação ao inciso VII, do  
art. 2o., do Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Judiciário e do Ministério Público:  
Art. 2o. ............................ 
Inciso VII - A aposentadoria com vencimento  
integrais, será compulsória aos setenta anos de  
idade ou por invalidez comprovada e facultativa  
aos trinta anos de serviço, após 5 (cinco) anos de  
efetivo exercício na judicatura. 
Justificativa: 
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A exigência de dez anos de efetivo serviço na judicatura para a aposentadoria aos trinta anos de 
serviço é um desestímulo para aqueles que já contam com trinta anos ou mais de tempo de serviço. 
A redução desse prazo para 5 (cinco) anos estimulará muitas pessoas competentes a entrar na 
carreira, o que será de grande proveito para a sociedade. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01032 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Na letra "d" do inciso II do art. 2o., dar a seguinte redação:  
d) - No caso de merecimento, disporá a lei  
sobre a adoção de critérios objetivos para sua  
aferição, dentre as quais a pontualidade e a  
qualidade na prestação Jurisdicional, podendo  
levar em conta de frequência e a aprovação em  
cursos de aperfeiçoamento na Escola da  
Magistratura de cada Estado. 
Justificativa: 
A Magistratura, na sistemática atual e na proposta constitucional sob análise, conta com dois 
sistemas de promoção, sendo um deles por antiguidade e outro por merecimento. Neste do 
merecimento, é indispensável que se valorize a qualidade da prestação dos serviços jurisdicionais, 
que deve ser analisado na forma que a Lei dispuser, pelo órgão a que competirá a formação das 
listas promocionais. 
É necessário que desde a Constituição, hajam critérios e métodos que estimulem a boa entrega do 
pedido jurisdicional. 
As mudanças na cúpula do Judiciário quase nada valerão porque a enorme massa de questões  
judiciais não passam de segunda instância. 
Os atuais critérios de promoção por merecimento são todos de cunho subjetivo e nem sempre 
valorizam o magistrado trabalhador que se preocupa com a qualidade de seus atos. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:01033 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
No inciso IX do art. 2o., dar a seguinte redação:  
IX - Em caso de mudança da sede da Comarca,  
será facultado ao Juiz remover-se para ela ou para  
outra de igual entrância. 
Justificativa: 
Não há qualquer sentido que se permita a inatividade remunerada a um certo magistrado, em casos 
que tais. A pretendida disponibilidade com vencimentos integrais é uma postura imoral que atenta 
contra a seriedade da administração e com nenhum proveito para a Magistratura como instituição. As 
garantias da Magistratura devem assegurar-lhe o efetivo trabalho e a necessária independência 
deixar magistrados inativos, com remuneração integral e benefícios tantos não instrumentaliza a 
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magistratura nacional. Ademais, ninguém vai mudar um município simplesmente para criar problemas 
com o seu juiz. A maioria desses casos decorre de necessidade premente, de interesse coletivo e 
social para o que todos os cidadãos devem contribuir, mesmo que magistrado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01103 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 2o., do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
Acrescente-se, um dispositivo, com o no. "x",  
com a seguinte redação:  
"Art. 2o.....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
X - Serão também, compulsoriamente,  
aposentados com vencimentos integrais, os juízes  
que tendo mais de trinta anos de serviço,  
completarem dez anos de exercício no mesmo cargo  
ou função. 
Justificativa: 
O juiz, lotado há mais de dez anos, no mesmo cargo ou função, impede o acesso de novos juízes, 
dificulta a renovação e a atualização dos tribunais. 
A medida, chamada expulsória, grandes benefícios trouxe ao nosso Exército. 
Ademais a vitaliciedade é um bem, mas às vezes, pode propiciar arbítrios... 
Depois de longo tempo no cargo, é próprio do ser humano, uma triste acomodação. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01176 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Altera a redação do inciso II do artigo 2o. e  
acrescenta alíneas na redação do anteprojeto da  
subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público:  
Art. 2o. ....................................  
II - a promoção de juízes sempre voluntária,  
far-se-á de entrância a entrância, por antiguidade  
e por merecimento, em escolha pelo Poder  
Executivo, observado o seguinte:  
e - enquanto não houver critério objetivo  
estatuído em lei para aferir o merecimento, a  
lista será composta em primeiro lugar do juiz mais  
antigo e em segundo e terceiro lugar dos que forem  
sorteados entre o terço mais antigo da entrância;  
f - o juiz promovido de acordo com a alínea  
"c" deste artigo somente poderá ser promovido  
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novamente por antiguidade após dois anos e por  
merecimento após completar quatro anos de efetivo  
exercício entre aquela promoção e a seguinte. 
Justificativa: 
É de praxe nas democracias que os poderes sejam harmônicos e independentes. É de praxe que 
sejam fiscalizados e se autofiscalizem. Em nosso sistema o Poder Legislativo é empossado pelo 
Judiciário e dá posse ao Poder Executivo, que nomeia os membros do Judiciário. Não se deve 
quebrar esta regra tradicional. Do contrário o candidato do Presidente do Tribunal seria sempre 
nomeado por merecimento. Em nome da ética e da moralidade o sistema deve continuar. 
O acréscimo da alínea “e” decorre da inércia do Poder Judiciário proceder aos critérios e enviar ao 
Legislativo para elaboração de lei. Até hoje esse critério objetivo, após dez anos da Emenda 
Constitucional de n° 7/77, que estatuíra a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, não fora feito em 
nenhuma unidade da Federação e, muito menos, nas Justiças mantida pela União. 
Sem critério as promoções viram pedidos da mais variada ordem: parentesco, política, favoritismo, 
compensação etc.. 
A parte final da alínea consagra a antiguidade como um dos critérios para a promoção por 
merecimento. Em algumas unidades da Federação e em muitos cargos de carreira do servidor 
público era estabelecido que a promoção só se fizesse entre o terço mais antigo ou entre o quinto. A 
argumentação tem valor, quando se nota que muitos magistrados de dez a vinte anos de magistratura 
são superados em merecimento por colegas com três ou quatro anos. Por que não há critério, já 
houve caso de promoção a tribunal de juiz com apenas vinte meses como juiz titular. 
A alínea “f” acrescentada visa acabar com os nepotismos na magistratura. É comum, em alguns 
tribunais, recusar-se o juiz mais antigo ou os juízes mais antigos para a promoção de um filho de 
Desembargador ou de deputado ou de político influente. Depois, com oito ou nove dias de juiz de 2°, 
é novamente promovido para juiz de 3°. Finalmente, recusando-se os candidatos, é novamente 
promovido para a capital. Tudo dentro da lei. Com este acréscimo, modifica-se o protecionismo, 
porquanto somente será promovido pela terceira vez após quatro anos de magistratura. Acabam-se 
as ascensões relâmpago. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01183 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão da Organização do  
Poder Judiciário do Ministério Público.  
EMENDA No.  
Redija-se o item I do art. 2o. na forma seguinte:  
"Art. 2o. ..................................  
............................................  
I - o provimento inicial na carreira depende  
de aprovação em concurso público de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados  
do Brasil, fazendo-se as nomeações de acordo com a  
ordem de classificação," 
Justificativa: 
Somos partidários de que não se deve colocar juiz nos concursos para ingresso no Ministério Público 
e promotor naqueles para a carreira de juiz. 
A OAB sempre participou das comissões desses dois tipos de concursos. A participação pretendida 
no Anteprojeto, em questão, acarretará o deslocamento de juízes para participarem de banca 
examinadora, sabido que exames desse juiz demoram até dois meses. O Ministério Público também 
não pretende essa participação. 
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No fundo o Poder Judiciário não quer interferir no âmbito do Ministério Público, ligado ao Executivo. 
Este também não quer imiscuir no Judiciário. Não há razão justificadora dessa interferência dúplice. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01204 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda no parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Acrescente-se incisos ao Artigo 2o.  
XIII - Nos casos de impedimento, férias,  
licença ou qualquer afastamento, os membros de  
qualquer Tribunal serão substituídos, sempre que  
possível, por outros de seus componentes, sem  
acréscimo de remuneração. A Lei orgânica da  
Magistratura Nacional regulará a forma e os casos  
em que poderão ser convocados, para a  
substituição, juízes não pertencentes ao Tribunal.  
VIV - Em caso de mudança da sede de juízo,  
será facultado ao juiz remover-se para ela ou para  
a comarca de igual entrância ou obter a  
disponibilidade com vencimentos integrais. 
Justificativa: 
A emenda visa regularizar situações temporária de magistrados não contemplada anteriormente e 
que carecem regulamentação. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:01207 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda no parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Acrescente-se inciso ao artigo 2o.:  
"X - Nenhum juiz poderá permanecer mais de 15  
(quinze) anos em um mesmo Tribunal, exceto o do  
júri. Completado este tempo de permanência, o juiz  
será aposentado com remuneração integral. 
Justificativa: 
A rotatividade nos tribunais é salutar ao Judiciário. Permite acesso mais rápido dos juízes aos 
tribunais, propiciando mais rotatividade. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01234 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:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda no parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Acrescente-se incisos ao artigo 2o.:  
XI - Os juízes responderão civilmente,  
independentemente de interpelação ou notificação  
prévia, pela excessiva demora na prática dos atos  
de sua competência, ou por ação ou omissão eivadas  
de dolo erro inexcusável.  
XII - As decisões judiciais sobre  
responsabilidade civil e criminal de magistrados  
serão homologados pela Assembleia Nacional da  
República ou pelas Assembleias Legislativas dos  
Estados, ou revistas por decisão de dois terços  
das respectivas Casas Legislativas. 
Justificativa: 
Para impor andamento normal nos processos é preciso criar responsabilidades específicas para os 
magistrados. 
As decisões que envolvem os magistrados devem ser homologadas pelo Legislativo como forma de 
controle e para evitar que se inquinem tais decisões de prevalecimentos. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01238 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O item VII, do artigo 2o. do Relatório Final  
da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, passará a ter a seguinte redação:  
VII - A aposentadoria com vencimentos  
integrais será compulsória aos setenta anos de  
idade ou por invalidez, comprovada e facultativa  
aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, após dez  
anos de efetivo exercício na judicatura; 
Justificativa: 
Estamos apresentando proposta idêntica no que diz respeito a aposentadoria no sistema de 
Seguridade Social. 
Entendemos que os critérios tanto para os trabalhadores com para as demais categorias devam ser 
os mesmos. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01421 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Subcomissão da Organização do Poder  
Judiciário e do Ministério Público  
Propõe-se eliminar a parte final do inciso  
VII do art. 2o., que diz:  
"Após dez anos de efetivo exercício na judicatura." 
Justificativa: 
Trata-se de exigência discriminatória, que não se faz para a aposentadoria em qualquer outro cargo 
que não seja da magistratura. No Ministério Público não se faz a mesma exigência. Cumpre lembrar 
que, regra geral, poucos são os candidatos habilitados que procuram a carreira de magistrados. Ela 
pressupõe grandes restrições e não se apresenta como muito atraente. Compreende-se que se 
queira evitar a aposentadoria muito cedo daqueles que ingressam na magistratura, mas não se pode 
chegar ao ponto de subverter os critérios gerais para a aposentadoria por tempo de serviço. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01425 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao artigo 2o. do anteprojeto da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público, dê-se  
a seguinte redação:  
"Art. 2o. - O estatuto jurídico da  
Magistratura será definido, no âmbito federal, em  
lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,  
ouvidos os Tribunais Superiores e, no estadual, em  
leis de iniciativa dos Tribunais de Justiça  
respectivos, observados os seguintes princípios:  
..................................................  
Justificativa: 
No âmbito federal, é conveniente a participação dos Tribunais Superiores na elaboração da proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01436 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 2o.,  
inciso II, b: (Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público).  
Art. 2o. ....................................  
II ..........................................  
b) na antiguidade, o Tribunal somente poderá  
recusar o Juiz mais antigo pelo voto da maioria  
absoluta de seus membros, repetindo-se a votação  
até fixar-se a indicação. 
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Justificativa: 
O quórum de dois terços é excessivamente elevado. Se a maioria absoluta dos membros, do Tribunal 
considera que determinado Juiz não deva ser promovido é de admitir-se que a decisão esteja de 
acordo com o interesse da Justiça. Este o sistema da vigente Constituição e não se noticia que os 
Tribunais venham abusando da prerrogativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01438 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 2o., VI:  
(Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público).  
Art. 2o. ....................................  
VI - A remuneração dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não será inferior à dos Ministros  
de Estado, a qualquer título; a dos Ministros dos  
Tribunais Superiores a noventa por cento da  
percebida pelos Ministros do Supremo Tribunal  
Federal; a dos Tribunais Regionais a noventa por  
cento da percebida pelos Ministros dos Tribunais  
Superiores; a dos Desembargadores à dos  
Secretários dos Estados, a qualquer título; a dos  
Juízes com diferença não excedente a dez por cento  
de uma para outra entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa por  
cento da remuneração dos integrantes dos tribunais  
de segundo grau. 
Justificativa: 
A prática no regime da vigente Constituição demonstrou o acerto de estabelecer-se por meio de 
norma superior o escalonamento da remuneração dos magistrados. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01446 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 2o., inciso  
I: (Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público)  
Art. 2o. ....................................  
I - O provimento inicial na carreira depende  
de aprovação em concurso público de provas e  
títulos com a participação da Ordem dos Advogados  
do Brasil, fazendo-se as nomeações com a ordem de  
classificação. 
Justificativa: 
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A emenda ora proposta tende a restaurar regra tradicional que tem dado bons resultados. A 
participação da Ordem dos Advogados, na realização dos concursos para ingresso na magistratura, 
tem-se mostrado suficiente, não se fazendo necessário que também o Ministério Público integre as 
comissões. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01452 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se parágrafo único ao art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público.  
Parágrafo único. A aposentadoria com  
vencimentos integrais de magistrado é condicionada  
ao exercício efetivo do cargo por cinco anos, no  
mínimo, em qualquer das hipóteses do inciso VII. 
Justificativa: 
A dignidade pública do cargo de magistrado e o prestígio que tradicionalmente lhe conferia a 
sociedade foram profundamente abalados pelo tratamento secundário que lhe conferiu o Executivo 
quando de incontáveis nomeações de cidadãos idosos, os quais permaneceram nos cargos alguns 
meses ou poucos anos. O “prêmio” de aposentadoria fere o interesse social em uma magistratura 
altiva e respeitada   por todos. A emenda tem por fim corrigir esses desvios. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00025 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Acrescente-se ao inciso I do art. 62:  
"I - ... em aprovação em curso regular nas  
escolas nacionais e estaduais de magistratura, não  
inferior a dois anos, após o concurso referido  
neste inciso." 
Justificativa: 
O provimento dos cargos da magistratura deverá ocorrer após curso adequado, à semelhança dos 
diplomatas. É uma proposta há muito reclamada e tem sido objetivo de diversos sugestões. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Não existem recursos suficientes para atender o proposto. 
   
   EMENDA:00034 PARCIALMENTE APROV 
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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:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Dê-se nova redação ao inciso III, do art. 62:  
"III - no acesso aos Tribunais de segundo  
grau, aplica-se o critério do inciso II. Os  
integrantes da última entrância do primeiro grau,  
ou do Tribunal de Alçada, onde houver, elegerão os  
promovidos por merecimento entre seus pares." 
Justificativa: 
O melhor julgamento do mérito é feito pelos pares, interessados em premiar o melhor valor com 
forma de valorização de sua classe ou categoria. 
Parecer:   
   Há necessidade de tornar o texto do art. 62, inciso II, alínea "c" mais claro. Entendo que, se 
considerando o Tribunal de Alçada como sendo a última entrância, o acesso deve ser disposto em 
linguagem que não deixe dúvidas.  
Pela APROVAÇÃO PARCIAL, nos termos da subemenda. 
   
   EMENDA:00035 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Substitua-se a expressão final do inciso IV  
do art. 62 por "... nem superior a noventa por  
cento (90%) dos Ministros dos Tribunais  
Superiores." 
Justificativa: 
Visa-se limitar os vencimentos dos Magistrados Estaduais pelo seu parâmetro no âmbito federal, que 
não os Tribunais Superiores. 
Parecer:   
   A expressão constante do Substitutivo parece-me adequada e pertinente. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Acrescente-se inciso ao art. 62:  
"IX - Nenhum juiz poderá permanecer mais de  
15 (quinze) anos em um mesmo tribunal, exceto o do  
júri. Completado este tempo de permanência, o juiz  
será aposentado com remuneração integral. 
Justificativa: 
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A rotatividade nos tribunais é salutar ao Judiciário. Permite acesso mais rápido dos juízes aos 
tribunais, propiciando maior rotatividade. 
Parecer:   
   O mandato só se justifica quando o Tribunal, a exemplo do modelo que o Substitutivo confere ao 
S.T.F., tenha também conotações de cunho político em suas decisões.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00037 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Acrescente-se inciso ao art. 62:  
"XVIII - O juiz residirá na Comarca onde  
estiver exercendo suas funções." 
Justificativa: 
A presença do magistrado nas cidades do interior, assim como a do Promotor e do Delegado de 
Polícia, é fator indispensável à elevação da dignidade da vida interiorana. Os cidadãos do interior 
pagam os impostos e merecem ter as autoridades ao seu lado. 
Parecer:   
   Parece-me ser esta uma questão de índole regional, a ser estabelecida por cada estrutura 
administrativa. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00041 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda no parecer do relator:  
Acrescente-se incisos ao art. 62:  
X - Os juízes responderão civilmente,  
independentemente de interpelação ou notificação  
prévia, pela excessiva demora na prática dos atos  
de sua competência, ou por ação ou omissão eivados  
de dolo ou erro inexcusável.  
XI - As decisões judiciais sobre  
responsabilidades civil e criminal de magistrados  
serão homologados pela Assembleia Nacional da  
República ou pelas Assembleias Legislativas dos  
Estados, ou revistas por decisão de dois terços  
das respectivas Casas Legislativas. 
Justificativa: 
Para impor andamento normal nos processos é preciso criar responsabilidades específicas para os 
magistrados. As decisões que envolvem os magistrados devem ser homologadas pelo Legislativo 
como forma de controle e para evitar que se injuriem mais tais decisões de prevalecimentos. 
Parecer:   
   Não é matéria constitucional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00061 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
   Inclua-se no Capítulo VI das Disposições  
Transitórias, Seção III do Judiciário, da Comissão  
da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo,  
o seguinte art.  
Art. - O disposto no art. 62, item V, não se  
aplica aos magistrados que houverem ingressado na  
judicatura até a data da promulgação desta  
Constituição. 
Justificativa: 
A norma proposta, visa ressalvar a situação de inúmeros magistrados, oriundos da nobre classe dos 
advogados e do Ministério Público, muitos deles com quase três décadas de serviços prestados ao 
Judiciário, que se vêm agora colhidos de surpresa com o disposto no artigo 62, V, em questão. 
Se tal disposição for aplicada aos atuais magistrados dependendo do tempo que permaneceram no 
M.P ou na advocacia irão aposentar-se, quase todos com mais de 35 anos ou 40 anos de serviço 
público. Isto criaria uma situação de profunda desigualdade. 
A norma do artigo 62, V, é moralizadora; todavia, será odiosa se aplicada aos atuais magistrados que 
ingressaram na magistratura sem que lhe fosse imposta essa condição. Por isso, a ressalva 
objetivada pela emenda que se apresenta. 
Parecer:   
   A norma, para ser justa, deve abranger a todos.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00074 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  
Suprima-se no artigo 62 a expressão "com a  
participação do Ministério Publico e da Ordem dos  
Advogados do Brasil", acrescentando-se "realizado  
pelo respectivo Tribunal". 
Justificativa: 
Os Tribunais de Justiça, mercê de sua seriedade, estão em condições de realizar os concursos para 
o provimento inicial na carreira, como, de resto, vem acontecendo em todo o território nacional. 
No momento em que se estabeleça a autonomia do Poder Judiciário dando-lhe condições de se 
autogerir institucionalmente, a participação de representantes, de outras instituições em tal atividades 
(seleção do membro do poder, através concurso público), revela-se totalmente dispensável, na 
preservação, mesmo, dessa autonomia. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O substitutivo dá tratamento adequado à matéria. 
   
   EMENDA:00103 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   RESTABELEÇA-SE A REDAÇÃO DO INCISO III, DO ART.  
2o., DO ANTEPROJETO PARA O INCISO III, DO ART. 62  
DO SUBSTTUTIVO  
Art. 2o. ................  
III - O acesso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância ou,  
onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se  
tratar de promoção para o Tribunal de Justiça,  
observadas as alíneas do inciso II. 
Justificativa: 
É cediço que na carreira da magistratura a antiguidade e o merecimento, para fins de promoção, são 
apurados na respectiva entrância, observando-se quanto ao merecimento critérios objetivos, tais 
como frequência, presteza, segurança e a aperfeiçoamento profissional. 
Entretanto, na promoção aos TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU deverão ser adotados os mesmos 
critérios, apuráveis na última entrância ou, onde houver, no TRIBUNAL DE ALÇADA, quando se tratar 
de promoção para o Tribunal de Justiça, por ser aquele Tribunal a mais elevada entrância para fins 
da aludida promoção. 
Nestas condições, é de alta relevância para a carreira da magistratura o restabelecimento da redação 
supra referida por refletir inquestionável realidade. 
Parecer:   
   Acolho parcialmente esta emenda para evitar dubiedade no texto, mas prefiro aperfeiçoar o que 
consta do meu Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00155 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator:  
- Acrescente-se o seguinte inciso no artigo 62:  
"Nos Tribunais de Justiça com número superior  
a vinte e cinco desembargadores será constituído  
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de  
vinte e cinco membros, para o exercício das  
atribuições, administrativas e jurisdicionais, da  
competência do Tribunal Pleno, bem como para a  
uniformização da jurisprudência no caso de  
divergência entre grupos ou seções." 
Justificativa: 
O próprio teor do texto justifica a adoção do órgão especial. É que há no País tribunais constituídos 
por mais de cem desembargadores, sendo compreensível que a reunião plenária para o trato das 
questões administrativas e jurisdicionas de sua competência, dificilmente se desenvolverão com a 
dinâmica que se pretende dar ao Judiciário, emperrando, mesmo na maioria das vezes, seu bom 
desempenho, com prejuízo da celeridade exigida na prestação jurisdicional. Diga-se, aliás, que tal 
providência foi adotada quando da edição de emenda constitucional, n°7 de 1977, art. 144 V, 
constituindo-se tal providência, no decurso desse tempo, altamente satisfatória para o desempenho 
das atribuições desses tribunais. 
Parecer:   
   Aprovada. A criação do órgão é salutar. 
   
   EMENDA:00208 REJEITADA 
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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:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Excluir a expressão "... e do Ministério  
Púbico" do artigo 62, I, do substitutivo: 
Justificativa: 
Tradicionalmente os concursos de ingresso na magistratura são realizados só com a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil. O sistema tem produzido excelentes resultados. 
Por outro lado, o substitutivo não faz referência expressa à forma de provimento inicial nos cargos da 
carreira do Ministério Público. Não ficou claro se a OAB e o Judiciário participarão dos concursos 
conforme dispunha o artigo 44 da redação final do anteprojeto da subcomissão do Poder Judiciário e 
Ministério Público. 
Parecer:   
   Rejeitada. A participação do Ministério Público enriquece a realização dos concursos. 
   
   EMENDA:00214 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Alterar a redação do inciso IV, do artigo 62, do substitutivo:  
Art. 62. - ..................................  
I -..........................................  
II - ........................................  
III -........................................  
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de 10% de uma  
para outra das categorias da carreira, atribuindo-  
se aos integrantes dos tribunais superiores e dos  
tribunais de justiça dos Estados não menos do que  
perceberem os Secretários de Estado, nem menos de  
90% do que perceberem, a qualquer título, os  
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não podendo  
ultrapassar os destes. 
Justificativa: 
A emenda objetiva aperfeiçoar a técnica de vencimento dos membros do Poder Judiciário, 
uniformizando critérios entre as várias justiças e harmonizando com o sistema preconizado no 
Parecer e Substitutivo para o Ministério Público (Art. 105 c/c 100, §3°). 
Basta verificar que, omisso neste aspecto, a previsão do § 2º Art. 95 seria inócua. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. A emenda situa-se dentro do contexto do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00217 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA - Dar ao inciso V do art. 62, a seguinte redação:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 61  

 

Art. 62 -....................................  
............................................  
V - É compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, após doze  
anos de permanência como integrante de Tribunal  
Superior, de Tribunal de Justiça dos Estados ou do  
Distrito Federal, ou aos setenta anos de idade e  
facultativa aos trinta anos de serviço, após dez  
anos de efetivo exercício na judicatura. 
Justificativa: 
Objetiva apresente emenda propiciar, pela aposentadoria compulsória, após largo período de 
exercício no mais alto grau da carreira, a renovação da cúpula de cada Justiça, ensejando o 
arejamento necessário inclusive para o exercício das funções administrativas e evitando a formação 
de castas ou grupos. 
Parecer:   
   Rejeitada. O mandato, nos tribunais, deve existir apenas relativamente ao S.T.F. que é uma corte 
constitucional. 
   
   EMENDA:00251 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dar nova redação à alínea "c" do art. 62, inciso II, do substitutivo.  
c) aferição do merecimento por critério  
objetivos a serem estabelecidos no Estatuto  
Jurídico da Magistratura. 
Justificativa: 
 A Lei é que deverá estabelecer os critérios objetivos para aferição do merecimento nas remoções, 
promoções e acessos. 
Parecer:   
   Além de outros critérios, que possam vir a ser trazidos pela lei, acredito que os constantes do 
Substitutivo são sensatos e demostram o merecimento. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00261 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA   
RESTABELECE A REDAÇÃO DO INCISO III, DO ART. 2o.,  
DO ANTEPROJETO PARA O INCISO III, DO ART. 62 DO SUBSTITUTIVO  
Art. 62 ....................................  
III - O acesso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância ou,  
onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se  
tratar de promoção para o Tribunal de Justiça,  
observadas as alíneas do inciso II. 
Justificativa: 
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É cediço que na carreira da magistratura a antiguidade e o merecimento, para fins de promoção, são 
apurados na respectiva entrância, observando-se quanto ao merecimento critérios objetivos, tais 
como: frequência, presteza, segurança e aperfeiçoamento profissional. 
Entretanto, na promoção aos TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU deverão ser adotados os mesmos 
critérios, apuráveis na última entrância ou, onde houver, no TRIBUNAL DE ALÇADA, quando se tratar 
de promoção para o Tribunal de Justiça, por ser aquele Tribunal a mais elevada entrância para fins 
da aludida promoção. 
Nestas condições, é de alto significado para a carreira da magistratura o restabelecimento da redação 
supra referida por refletir inquestionável realidade, em virtude, ainda, da obscuridade da redação 
apresentada pelo substitutivo. 
Texto a ser substituído  
No acesso aos Tribunais de segundo grau, aplica-se o critério do inciso II, ressalvada a promoção por 
merecimento a partir de qualquer entrância, ou do Tribunal de Alçada, onde houver. 
Parecer:   
   Há necessidade de tornar o texto do art. 62, inciso II, alínea "c" mais claro. Entendo que, se 
considerando o Tribunal de Alçada como sendo a última entrância, o acesso deve ser disposto em 
linguagem que não deixe dúvidas.  
Pela APROVAÇÃO PARCIAL, nos termos da subemenda. 
   
   EMENDA:00288 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dar nova redação ao inciso III do artigo 62, do substitutivo.  
Art. 62 - ..................................  
I)  
II)  
III) - O acesso aos Tribunais de segundo grau far-  
se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância ou,  
onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se  
tratar de promoção para o Tribunal de Justiça,  
observadas as alíneas do inciso II e classe de  
origem. 
Justificativa: 
A emenda substancialmente restabelece a redação do inciso III do artigo 2° Anteprojeto da 
Subcomissão do Poder Judiciário (redação final), coerente com os anseios da comunidade jurídica 
nacional. 
Parecer:   
   Há necessidade de tornar o texto do art. 62, inciso II, alínea "c" mais claro. Entendo que, se 
considerando o Tribunal de Alçada como sendo a última entrância, o acesso deve ser disposto em 
linguagem que não deixe dúvidas.  
Pela APROVAÇÃO PARCIAL, nos termos da subemenda. 
   
   EMENDA:00311 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Incluir, onde convier, nas Disposições  
Transitórias do Substitutivo do Sr. Relator.  
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Propõe-se eliminar a parte final do inciso V  
do art. 62, que diz:  
"Após dez anos de efetivo exercício na  
judicatura." 
Justificativa: 
Trata-se de exigência discriminatória, que não se faz para a aposentadoria em qualquer outro cargo 
que não seja da magistratura. No Ministério Público não se faz a mesma exigência. Cumpre lembrar 
que, regra geral, poucos são os candidatos habilitados que procuram a carreira de magistrados. Ela 
pressupõe grandes restrições e não se apresenta como muito atraente. Compreendesse que se 
queira evitar a aposentadoria muito cedo daqueles que ingressa na magistratura, mas não se pode 
chegar ao ponto de subverter os critérios gerais para a aposentadoria por tempo de serviço. 
Parecer:   
   Contrário. O dispositivo emendado é necessário para se evitar a instabilidade de composição dos 
Tribunais. 
   
   EMENDA:00316 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, como inciso VIII do artigo 62  
do Substitutivo da Comissão da Organização dos  
Poderes e Sistemas de Governo, o que se segue:  
VIII - a permanência dos Desembargadores nos  
Tribunais de Justiça e dos Ministros nos Tribunais  
Superiores não pode exceder aos dez anos de  
exercício no cargo." 
Justificativa: 
Deseja-se a renovação constante dos quadros do Poder Judiciário e a não limitação da carreira para 
os juízes mais novos. Evita-se, desse modo, a estratificação, da jurisprudência, que é o direito vivo, 
permeável a novas ideias, com atualização permanente. 
Parecer:   
   O mandato só se justifica quando o Tribunal, a exemplo do modelo que o Substitutivo confere ao 
S.T.F., tenha também conotações de cunho político em suas decisões.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00354 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 62, inciso II, do  
Substitutivo da Comissão da Organização dos  
Poderes e Sistemas de Governo  
Acrescente-se ao inciso II do art. 62, a  
alínea "d", com a seguinte redação:  
"Art. 62. -..................................  
..................................................  
II - ........................................  
..................................................  
d - na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo  
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voto de dois terços de seus membros, conforme  
procedimento próprio, repetindo-se a votação até  
fixar-se a indicação." 
Justificativa: 
O parecer e substitutivo apresentado pelo Exmo. Relator omitiu regra concernente à promoção por 
antiguidade, somente apreciando critérios a serem observados na promoção por merecimento. 
A lacuna é preenchida com a redação oferecida pelo anteprojeto aprovado pela Subcomissão do 
Poder Judiciário e do Ministério Público, aliás encaminhada à Assembleia Nacional Constituinte pela 
Associação dos Magistrados Brasileiros. 
O quórum para a recusa pelo Tribunal do Juiz mais antigo guarda consonância com o critério adotado 
pelo inciso VI do mesmo artigo, que trata de decisões sobre remoção, disponibilidade e 
aposentadoria de Magistrados por interesse público. 
Parecer:   
   Não admite, no Substitutivo, que o Tribunal pudesse recusar a promoção por antiguidade. Não se 
deixar ao talante do Tribunal a aceitação ou recusa. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00355 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o item IV do art. 62 pelo seguinte:  
Art. 62 ............................... 
IV - diferença de dez por cento entre cada  
grau da hierarquia. 
Justificativa: 
O substitutivo trata casuisticamente da hierarquia salarial nos Estados, esquecendo a Justiça Federal. 
Nenhuma vinculação foi prevista entre os vencimentos do Supremo Tribunal e os dos Tribunais 
superiores. A nova redação, sintética, abrange toda a magistratura nacional. 
Parecer:   
   A redação do Substitutivo parece-me mais adequada. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00356 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o item do art. 62 pelo seguinte:  
Art. 62 .............................. 
V - é compulsória a aposentadoria por  
invalidez, ou aos setenta anos, e facultativa aos  
trinta anos de serviço, após cinco anos de  
exercício efetivo, na judicatura; os magistrados  
conservarão, na aposentadoria, seus proventos  
integrais, sem diminuição percentual relativamente  
aos que perceberem, a qualquer título, os  
Ministros do Supremo Tribunal. 
Justificativa: 
Se o Ministro do supremo Tribunal pode ser nomeado até sessenta e cinco anos de idade (art.72) não 
se compreende que só possa aposentar-se após dez anos de judicatura. O dispositivo garante a 
irredutibilidade real dos vencimentos após a aposentadoria.  
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Parecer:   
   A situação dos Ministros do S.T.F. é peculiaríssima. Por isso mesmo, a sua aposentadoria não deve 
servir de parâmetro para os demais magistrados. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00375 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 62 a seguinte redação:  
IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados  
com diferença não excedente de cinco por cento de  
uma entrância para outra entrância, atribuindo-se  
aos de entrância mais elevada não menos de noventa  
e cinco por cento dos vencimentos dos integrantes  
do respectivo Tribunal, assegurando a estes  
remuneração não inferior ao que percebem os  
Secretários de Estado, nem superior à dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos magistrados que, nas longínquas comarcas do 
interior, têm elevados gastos com publicações, face à inexistência de estruturas de assessoramento 
jurídico-legal, o que não ocorre com os integrantes dos Tribunais. Por outro lado, a representatividade 
do magistrado no interior chega a ser superior a de seus colegas na capitais. 
Parecer:   
   Creio que a escala proposta pelo Substitutivo é a mais adequada. Uma diferença muito pequena, 
entre os vencimentos, acabaria sendo desestimulante. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00385 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso V, do art. 62 do  
Substitutivo do Senhor Relator, a parte final -  
"... após dez anos de exercício efetivo na judicatura". 
Justificativa: 
A exigência de dez anos de exercício na judicatura, atinge aos Magistrados oriundos das carreiras do 
Ministérios Público, bem assim, dos advogados. É um tratamento diferenciado. 
Parecer:   
   Entendo que os magistrados, de qualquer origem, devem ser aposentados somente se contarem o 
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício já constatadas aposentadoria mínimo de função 
judicante.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00449 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Substituir a redação do inciso V do art. 62  
do Relatório apresentado pelo ilustre Relator da  
Comissão:  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa aos trinta e cinco  
anos de serviço, após quinze anos de exercício  
efetivo da magistratura; 
Justificativa: 
Num regime que ser pluralista, democrático e igualitário, não se justifica a concessão de privilégios a 
uma ou algumas classes. Os magistrados são servidores públicos especiais, e como tal, devem ter 
tratamento em termos de aposentadoria e previdência, igual aos demais servidores públicos. O 
anteprojeto da Comissão da Ordem Social, fixa em trinta e cinco anos de serviço o tempo para 
aposentadoria, e dos juízes. De outro lado, deve ser ampliado o prazo de exercício da magistratura 
de dez para quinze anos, para que a aposentadoria não se converta em privilégio. 
Parecer:   
   Crio que os prazos constantes desta emenda, para efeitos de aposentadoria facultativa, são muito 
extensos e não fazem jus ao trabalho estafante dos magistrados. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00505 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 62:  
Parágrafo único. Os membros dos Tribunais,  
exceto os dos Eleitorais, servirão por doze anos,  
a contar da posse, salvo aposentadoria compulsória  
aos setenta anos, vedada a recondução 
Justificativa: 
O dispositivo visa trazer maior dinamismo ao Poder Judiciário, renovando o seu quadro, impedindo 
dessarte à formação de grupos que fazem o jogo de influências nas decisões. 
Parecer:   
   O mandato só se justifica quando o Tribunal, a exemplo do modelo que o Substitutivo confere ao 
S.T.F., tenha também conotações de cunho político em suas decisões.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00506 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifica redação da alínea "c" e acrescenta  
alínea "d" ao inciso II do art. 62:  
c) aferição do merecimento pela frequência,  
presteza, produtividade, tempo de exercício na  
magistratura, segurança e aperfeiçoamento profissional;  
d) enquanto não houver aferição objetiva de  
que trata a alínea anterior, a lista de  
merecimento será feita mediante sorteio entre o  
terço mais antigo de magistrados. 
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Justificativa: 
O problema da promoção por merecimento é sempre o da aferição objetiva. Por enquanto todo 
merecimento implica em aulicismo, pedido, favores. 
Há mais de 20 anos vem-se pedindo objetividade, que sempre fica relegada à legislação ordinária 
nunca feita. 
Dentro da objetividade é mister reconhecer a produtividade e o tempo de serviço na magistratura. De 
nada adianta um magistrado ser pontual e frequente, se não produz e se não tem a experiência da 
magistratura. 
A alínea “d” constitui a maneira mais democrática para promoção do juiz trabalhador. Por outro lado, 
obriga aos Tribunais promoverem legislação adequada para aferir o merecimento dos magistrados. 
Parecer:   
   Não julgo válidas as alterações que se pretende sejam introduzidas no texto. Elas não somariam. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00507 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 62 a seguinte redação:  
IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados  
com diferença não excedente de cinco por cento de  
uma entrância para outra entrância, atribuindo-se  
aos de entrância mais elevada não menos de noventa  
e cinco por cento dos vencimentos dos integrantes  
do respectivo Tribunal, assegurado a estes  
remuneração não inferior ao que percebem os  
Secretários de Estado, nem superior à dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos magistrados que, nas longínquas comarcas do 
interior, têm elevados gastos com publicações, face à inexistência de estruturas de assessoramento 
jurídico-legal, o que não ocorre com os integrantes dos Tribunais. Por outro lado, a representatividade 
do magistrado no interior chega a ser superior a de seus colegas nas capitais. 
Parecer:   
   Não me parece adequada a redução preconizada, pois ensejaria desestímulos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00508 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Incluam-se os incisos VIII e IX no art. 62:  
VIII - eleição direta dos órgãos diretivos  
dos Tribunais e de Justiça por todos os membros da magistratura;  
IX - aprovação pela maioria dos magistrados  
do orçamento anual e plurianual. 
Justificativa: 
O Poder Judiciário é formado por todos os magistrados, inexistindo hierarquia entre os membros. O 
que diversifica o trabalho de 1° e 2° graus é apenas a competência. O Tribunal não pode substituir ou 
suprimir a decisão de um magistrado no 1° grau. 
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Quanto à forma de trabalho os magistrados de 1° grau decidem sozinhos e os magistrados de 2° 
grau, em grupos de 3 ou mais membros. 
Não há, pois, motivo para que todos os Juízes não escolham os seus órgãos diretivos ou não opinem 
sobre o orçamento. 
Não se pode permitir que numa democracia um grupo pequeno sem representação substitua todo um 
poder. 
Os Vereadores, Deputados e Senadores escolhem as suas mesas diretoras e opinam sobre o 
orçamento da Casa. O mesmo deve acontecer com os magistrados. 
Parecer:   
   Não creio que se deva retirar dos Tribunais essas prorrogativas, diretamente relacionadas com sua 
própria estrutura. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00533 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se à alínea C do inciso II do art. 62 a seguinte redação:  
Art. 62, II, c:  
' no caso de merecimento disporá a lei sobre  
a adoção de critérios objetivos para a sua  
aferição, dentre os quais a pontualidade na  
prestação jurisdicional, podendo levar em conta a  
frequência e a aprovação em cursos de  
aperfeiçoamento na Escola da Magistratura de cada  
Estado'. 
Justificativa: 
Fica restaurada a redação do Anteprojeto aprovado Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério 
Público, que prevê a reciclagem cultural e profissional do Magistrado como requisito que pode ser 
levado em consideração para o aferimento do seu merecimento para a promoção. 
Esta previsão de reciclagem dos conhecimentos técnicos do Magistrado é saudável e altamente 
saneadora, pois praticamente impede a sua estagnação cultural e consequentemente o 
prosseguimento quase automático de sua carreira. Por final fica consignado que a presente proposta 
foi encaminhada à Assembleia Nacional Constituinte pela Associação dos Magistrados Brasileiros. 
Parecer:   
   A efetivação deve contemplar inúmeros critérios, como os constantes do Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00534 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 62 do Substitutivo da  
Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de  
Governo.  
Acrescente-se ao art. 62 do Substitutivo, o  
inciso IX com a seguinte redação:  
'Art. 62 - ..................................  
..................................................  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas, identificados os  
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votantes e tomadas pelo voto de dois terços de  
seus membros.' 
Justificativa: 
Fica restaurada a redação do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e 
Ministério Público. 
Obrigando-se a motivação e a identificação dos votantes nas questões administrativas tomadas pelos 
Tribunais, estar-se-á possibilitando que toda a opinião pública exerça cerrada vigilância sobre os atos 
administrativos tratados intra muros pelos Tribunais, o que vai praticamente inviabilizar a aprovação 
das questões delicadas e até mesmo ilegais, como a prática do nepotismo e do beneficiamento dos 
apaniguados, tornando o Poder Judiciário mais transparente e sujeito a controles externos pela 
própria sociedade. 
O exercício do Poder Democrático não admite decisões secretas e inominadas, que somente 
existiram nos negros tempos da Santa Inquisição. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria que deve ser resolvida a nível de lei ordinária ou de regimento interno. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:00572 REJEITADA 
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:   
   Inclui, no Capítulo II - "Do Executivo" - a  
Seção IX, com a seguinte redação, renumerados os  
atuais artigos 61 e seguintes.  
DO PODER EXECUTIVO  
Seção IX  Da Advocacia da União  
"Art. 61 - A lei organizará a Advocacia da  
União na Administração Direta e Indireta, para  
exercer, privativamente, a advocacia contenciosa e  
consultiva:  
§ 1o. - Advocacia da União velará no âmbito  
Executivo, pela fiel observância da Constituição e  
das leis do País.  
§ 2o. - O ingresso nas carreiras da Advocacia  
da União far-se-á mediante concurso público de  
provas e de títulos.  
Art. 62 - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá normas  
gerais para a organização da Advocacia dos  
estados, sob a forma de procuradorias-Gerais. 
Justificativa: 
Do anteprojeto assinado pelo Relator, Constituinte Egídio Ferreira Lima, não figurou qualquer 
referência à organização da Advocacia da União, providência que se faz necessária e indispensável 
para harmonia dos textos que resultaram respectivamente das Subcomissões do Poder Executivo e 
do Poder Judiciário e do Ministério Público. É que, atualmente, a Advocacia da União é contenciosa 
quando exercida pelo Ministério Público, e consultiva quando exercida pelos integrantes do Sistema 
da Advocacia Consultiva da União, de que trata o Decreto n°95.237, de 8 de setembro de 1986. É 
certo que o Ministério Público se desvia se suas funções singulares quando vinculada ao Poder 
Executivo, exerce, para este, a Advocacia da União perante os Juízes e os Tribunais de Justiça. 
As principais unidades da Federação já estabeleceram e organizaram as Advocacias do Estado- 
independentes, desvinculadas, sem qualquer envolvimento com o Ministério Público para aquela 
finalidade, fato que doutrinária e historicamente, merece severa crítica e imediata repulsa. 
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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 
aplicação. 
A dúplice função, atualmente exercida pelo Ministério Público, é uma heresia que esta Assembleia 
Nacional Constituinte precisa corrigir. 
Sendo imprópria a representação da União em Juízo através do Ministério Público, é de se sentir a 
necessidade de se organizar a Advocacia da União, na estrutura do Poder Executivo. É o que 
proponho através desta Emenda Aditiva, tomando por base o Sistema de Advocacia Consultiva da 
União, de que trata o já mencionado Decreto n° 93.237, de 08 de setembro de 1986. 
Assim, se adotada esta minha Emenda, os atuais Assistentes Jurídicos, Procuradores de Autarquias 
Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, Advogados de Ofício e Procuradores junto ao Tribunal 
Marítimo, assumiriam a Advocacia da União, na qualidade de Advogados da União, para o exercício 
da Advocacia Consultiva e da Advocacia contenciosa. 
Além do mais, a Subcomissão do poder Judiciário e do Ministério Público, conforme artigo 45, item III, 
do Anteprojeto aprovado, decidiu retirar do Ministério Público a representação judicial da União, sem 
que a Subcomissão do Poder Executivo, de sua parte, aditasse a medida ajustadora da situação, 
criando a Advocacia da União. Este lapso precisa ser corrigido, agora, por esta comissão de 
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo. É o que peço por necessário e indispensável 
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:00592 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Incluir, onde convier, do Substitutivo do Relator:  
1o. - Sugiro acrescentar-se alínea "d" do  
art. 62 desta Comissão com o seguinte teor:  
"d" - os juízes que integrem os Tribunais de  
Alçada somente concorrerão às Vagas, nos Tribunais  
de Justiça, correspondentes à classe dos  
magistrados."  
2o. - o atual parágrafo único do art. 64 deve  
passar a ser o 2o. introduzindo-se o 1o. com a  
seguinte redação:  
1o. - A lei assegurará o rápido andamento dos  
Processos Judiciais, instituindo a  
responsabilidade civil dos juízes, membros do  
Ministério Público e serventuários que, pela  
inobservância de prazos legais, causarem danos as partes".  
3o. - Para preservar o critério de escolha de  
advogados e membros do Ministério Público com a  
participação de suas respectivas entidades de  
classe, tal como previsto no art. 63, impõem-se  
que, ao art. 79 § 1o. se acrescente após "lista  
tríplice elaborada pelo Tribunal", o seguinte, "na  
forma do art. 63". 
Justificativa: 
As vagas nos Tribunais de Justiça, reservadas a advogados e membros do Ministério Público, 
somente devem ser providas por representantes destas classes no efetivo exercício da Profissão e 
não por promoção de Juízes dos Tribunais de Alçada. Estes poderão concorrer somente às vagas de 
Magistrados. Com efeito, desde que se empossam nos cargos de Juízes, perdem a qualidade de 
origem, pois não mais exercem as respectivas profissões. Daí a primeira sugestão, pelo mesmo 
motivo, deve-se acrescentar ao art. 3°, acima lembrando, que as listas sêxtuplas devem ser 
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organizadas por advogados no efetivo exercício da profissão. Todos sentimos a necessidade de 
tomar a administração da Justiça mais rápida. Daí o mecanismo de controle de observância dos 
prazos legais. 
Parecer:   
   Uma vez que sejam membros do tribunal de Alçada, não se deve mais cogitar de que classe 
provieram os magistrados. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00593 REJEITADA 
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 ao Relator  
Modifica redação de alínea "c" e acrescenta  
alínea "d" ao inciso II do art. 62:  
c - aferição do merecimento pela frequência,  
presteza, produtividade, tempo de exercício na  
magistratura, segurança e aperfeiçoamento profissional;  
d - enquanto não houver aferição objetiva de  
que trata a alínea anterior, a lista de  
merecimento será feita mediante sorteio entre o  
terço mais antigo de magistrados. 
Justificativa: 
O problema de promoção por merecimento é sempre o de aferição objetiva. Por enquanto todo 
merecimento implica em aulicismo, pedido, favores. 
Há mais de 20 anos vem-se pedindo objetividade, de que sempre fica relegada à legislação ordinária 
nunca feita. 
Dentro de objetividade é mister reconhecer a produtividade e o tempo de serviço na magistratura. De 
nada adianta um magistrado ser pontual e frequente, se não produz e se não tem a experiência da 
magistratura. 
A alínea “d” constitui a maneira mais democrática para promoção do juiz trabalhador. Por outro lado, 
obriga aos Tribunais promoverem legislação adequada para aferir o merecimento dos magistrados. 
Parecer:   
   A adoção desse critério equivaleria a tornar sem qualquer efeito prático a promoção por 
merecimento, transformando-a em por antiguidade, de classe diferente. 
   
   EMENDA:00619 REJEITADA 
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 ao Relator.  
Dê-se ao inciso IV do art. 62 a seguinte redação:  
IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados  
com diferença não excedente de cinco por cento de  
uma entrância para outra entrância, atribuindo-se  
aos de entrância mais elevada não menos de noventa  
e cinco por cento dos vencimentos dos integrantes  
do respectivo Tribunal, assegurado a estes  
remuneração não inferior ao que percebem os  
Secretário de Estado, nem superior à dos Ministros  
do Supremo Tribunal Federal. 
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Justificativa: 
Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos registrados que, nas longínquas comarcas do 
interior, têm elevados gastos com publicações, face à inexistência de estruturas de assessoramento 
jurídico-legal, o que não correm com os integrantes dos Tribunais. Por outro lado, a 
representatividade do magistrado no interior chega a ser superior a de seus colegas nas capitais. 
Parecer:   
   Rejeitada. A diferença de vencimentos não deve ser tal que desestimule os integrantes da carreira. 
   
   EMENDA:00620 REJEITADA 
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 ao Relator  
Acrescente-se ao artigo 62:  
Parágrafo único - Os membros dos Tribunais,  
exceto os dos Eleitorais, servirão por doze anos,  
a contar da posse, salvo aposentadoria compulsória  
aos setenta anos, vedada a recondução. 
Justificativa: 
O dispositivo visa trazer maior dinamismo ao Poder Judiciário, renovando o seu quadro, impedindo 
dessarte a formação de grupos que fazem o jogo de influências nas decisões. 
Parecer:   
   Advogo o mandato apenas para os Ministros do Supremo Federal.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00622 REJEITADA 
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 ao Relator.  
Inclua-se os incisos VIII e IX no art. 62:  
VIII - eleição direta dos órgãos diretivos  
dos Tribunais e de Justiça por todos os membros da  
magistratura;  
IX - aprovação pela maioria dos magistrados  
do orçamento anual e plurianual. 
Justificativa: 
O Poder Judiciário é formado por todos os magistrados, inexistindo hierarquia entre os membros. O 
que diversifica o trabalho de 1° e 2° graus é apenas a competência.  
O Tribunal não pode substituir ou suprimir a decisão de um magistrado no 1° grau. 
Quanto à forma de trabalho os magistrados de 1° grau decidem sozinhos e os magistrados de 2° 
grau, em grupos de 3 ou mais membros. 
Não há, pois, motivo para que todos os Juízes não escolham os seus órgãos diretivos ou não opinem 
sobre o orçamento. 
Não se pode permitir que numa democracia um grupo pequeno sem representação substitua todo um 
poder. 
Os vereadores, Deputados e Senadores escolhem as suas mesas diretoras e opinam sobre o 
orçamento da Casa. O mesmo deve acontecer com os magistrados. 
Parecer:   
   Parece-me que a eleição e a elaboração do orçamento deve permanecer sendo atribuição do 
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Tribunal e não de todos os magistrados. É inclusive a forma mais fácil de se realizar esta tarefa. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:00641 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 62 o seguinte  
Parágrafo Único:  
Parágrafo único - A lei pode atribuir ao  
título de aproveitamento em curso de Escola  
Oficial de Formação e Aperfeiçoamento de  
Magistrados, mantida ou reconhecida pelos  
Tribunais Superiores da União e dos Estados, com o  
mínimo de 720 horas-aula, eficácia equivalente ao  
prazo de interstício e ao exercício efetivo da  
advocacia, das atribuições do Ministério Público e  
funções dos juízes temporários. 
Justificativa: 
Os cursos das Escolas Oficiais de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, quando atenderem  
os requisitos do parágrafo, devem ter a eficácia sugerida, eis que, comprovadamente o aspirante às 
funções referidas, conta com um aperfeiçoamento teórico e prático senão igual, superior à simples 
prática da advocacia. 
Parecer:   
   Rejeitada. Parece-me que não se trata de matéria que deva ser tratada a nível constitucional. 
   
   EMENDA:00642 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 62:  
As recusas às inscrições e não homologações  
dos resultados, serão motivadas pelos Tribunais. 
Justificativa: 
Deve-se garantir, constitucionalmente, o direito dos cidadãos de não verem-se privados de suas 
pretensões arbitrariamente. 
Parecer:   
   Rejeitada. Esta matéria é daquelas de natureza interna. 
   
   EMENDA:00670 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Restabelece a redação do inciso III, do art.  
2o., do anteprojeto para o inciso III, do art. 62  
do substitutivo  
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Art. 62 ....................................  
III - O acesso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância ou,  
onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se  
tratar de promoção para o Tribunal de Justiça,  
observadas as alíneas do inciso II. 
Justificativa: 
É cediço que na carreira da magistratura a antiguidade e o merecimento, para fins de promoção, são 
apurados na respectiva entrância, observando-se quanto ao merecimento critérios objetivos, tais 
como: frequência, presteza, segurança e aperfeiçoamento profissional. 
Entretanto, na promoção aos TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU deverão ser adotados os mesmos 
critérios, apuráveis na última entrância ou, onde houver, no TRIBUNAL DE ALÇADA, quando se tratar 
de promoção para o Tribunal de Justiça, por ser aquele Tribunal a mais elevada entrância para fins 
da aludida promoção. 
Nestas condições, é de alto significado para a carreira da magistratura o restabelecimento da redação 
supra referida por refletir inquestionável realidade, em virtude, ainda, da obscuridade da redação 
apresentada pelo substitutivo. 
Parecer:   
   Há necessidade de tornar o texto do art. 62, inciso II, alínea "c" mais claro. Entendo que, se 
considerando o Tribunal de Alçada como sendo a última entrância, o acesso deve ser disposto em 
linguagem que não deixe dúvidas.  
Pela APROVAÇÃO PARCIAL, nos termos da subemenda. 
   
   EMENDA:00695 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Inclua-se no Capítulo VI das Disposições  
Transitórias, Seção III do Judiciário, da Comissão  
da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo,  
o seguinte artigo.  
Art. - O disposto no artigo 62, item V, não  
se aplica aos magistrados que houverem ingressado  
na judicatura até a data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
A norma ora proposta, visa ressalvar a situação de inúmeros magistrados, oriundos da nobre classe 
dos advogados e do Ministério Público, muitos deles com quase três décadas de serviços prestados 
ao Judiciário, que se vêm agora colhidos de surpresa com o disposto no artigo 62, V, em questão. 
Se tal disposição for aplicada aos atuais magistrados dependendo do tempo que permaneceram no 
M.P. ou na advocacia irão aposentar-se, quase todos com mais de 35 anos ou 40 anos de serviço 
público. Isto criaria uma situação de profunda desigualdade. 
A norma do artigo 62, V, é moralizadora; todavia, será odiosa se aplicada aos atuais magistrados que 
ingressaram na magistratura sem que lhe fosse imposta essa condição. 
Por isso, a ressalva objetivada pela emenda que se apresenta. 
Parecer:   
   Sou contra a pretendida exceção. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00705 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 62, IV, do Substitutivo:  
Art. 62. ....................................  
IV - A remuneração dos Ministros dos  
Tribunais Superiores não será inferior a noventa  
por cento da percebida pelos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal; a dos Tribunais Regionais a  
noventa por cento da percebida pelos Ministros dos  
Tribunais Superiores; a dos Desembargadores à dos  
Secretários dos Estados, a qualquer título; a dos  
Juízes com diferença não excedente a dez por cento  
de uma para outra entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa por  
cento da remuneração dos integrantes dos tribunais  
de segundo grau. 
Justificativa: 
O Substitutivo é omisso quanto ao escalonamento dos vencimentos dos Ministros Superiores, dos 
membros dos Tribunais Regionais e dos Juízes Federais. Regula apenas a estrutura dos 
vencimentos da Justiça Estadual (art.65, IV) e do Supremo Tribunal Federal (art. 72, § 5º) 
Por outro lado, equipara os vencimentos dos Ministérios do Superior Tribunal Militar aos dos Ministros 
dos Tribunais Superiores da União (art.95, § 2°), sem estabelecer, no entanto, qualquer parâmetro 
para a definição dos vencimentos destes. 
Parecer:   
   A argumentação é procedente pois a falha existe no Substitutivo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00755 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 62 a seguinte redação:  
IV - os vencimentos dos juízes serão fixados  
com diferença não excedente de cinco por cento de  
uma entrância para outra entrância, atribuindo-se  
aos de entrância mais elevada não menos de noventa  
e cinco por cento dos vencimentos dos integrantes  
do respectivo Tribunal, assegurado a estes  
remuneração não inferior ao que percebem os  
Secretários de Estado, ne superior à dos Ministros  
do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos magistrados que, nas longínquas comarcas do 
interior, têm elevados gastos com publicações, face à inexistência de estruturas de assessoramento 
jurídico-legal, o que não ocorrem com os integrantes dos Tribunais. Por outro lado, a 
representatividade do magistrado no interior chega a ser superior a de seus colegas nas capitais. 
Parecer:   
   Não se deve deixar tão pequena margem da diferença entre os vencimentos de uma e outra 
entrância sob pena de ocorrer o desestímulo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00756 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 62:  
Parágrafo único - Os membros dos Tribunais,  
exceto os dos Eleitorais, servirão por doze anos,  
a contar da posse, salvo aposentadoria compulsória  
aos setenta anos, vedada a recondução. 
Justificativa: 
O dispositivo visa trazer maior dinamismo ao Poder Judiciário, renovando o seu quadro, impedindo 
dessarte a formação de grupos que fazem o jogo de influências nas decisões 
Parecer:   
   O mandato só se justifica quando o Tribunal, a exemplo do modelo que o Substitutivo confere ao 
S.T.F., tenha também conotações de cunho político em suas decisões.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00758 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Incluam-se os incisos VIII e IX no art. 62:  
VIII - eleição direta dos órgãos diretivos dos  
Tribunais e de Justiça por todos os membros da magistratura;  
IX - aprovação pela maioria dos magistrados  
do orçamento anual e plurianual 
Justificativa: 
O Poder Judiciário é formado por todos os magistrados, inexistindo hierarquia entre os membros. O 
que diversifica o trabalho de 1° e 2° graus é apenas a competência.  
O Tribunal não pode substituir ou suprimir a decisão de um magistrado no 1° grau. 
Quanto à forma de trabalho os magistrados de 1° grau decidem sozinhos e os magistrados de 2° 
grau, em grupos de 3 ou mais membros. 
Não há, pois, motivo para que todos os Juízes não escolham os seus órgãos diretivos ou não opinem 
sobre o orçamento. 
Não se pode permitir que numa democracia um grupo pequeno sem representação substitua todo um 
poder. 
Os Vereadores, Deputados e Senadores escolhem as suas mesas diretoras e opinam sobre o 
orçamento da casa. O mesmo deve acontecer com os magistrados. 
Parecer:   
   Não acho a argumentação, pois entendo que se trata de atividades tipicamente decorrentes da 
existência do próprio Colegiado. Pela rejeição.  
A eleição, nos termos pretendidos pela emenda, parece-me que desvirtuaria o próprio sentido da 
existência do Tribunal. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00759 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Modifica redação da alínea 'c' e acrescenta  
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alínea 'd' ao inciso II do art. 62:  
c - aferição do merecimento pela frequência,  
presteza, produtividade, tempo de exercício na  
magistratura, segurança e aperfeiçoamento profissional;  
d - enquanto não houver aferição objetiva de  
que trata a alínea anterior, a lista de  
merecimento será feita mediante sorteio entre o  
terço mais antigo de magistrados. 
Justificativa: 
O problema da promoção por merecimento é sempre o da aferição objetiva. Por enquanto todo 
merecimento implica em aulicismo, pedido, favores. 
Há mais de 20 anos vem-se pedindo objetividade, que sempre fica relegada à legislação ordinária 
nunca feita. 
Dentro da objetividade é mister reconhecer a produtividade e o tempo de serviço na magistratura. De 
nada adianta um Magistrado ser pontual e frequente, se não produz e se não tem experiência na 
magistratura. 
A alínea “d” constitui a maneira mais de democrática para promoção do juiz trabalhador. Por outro 
lado, obriga aos Tribunais promoverem legislação adequada para aferir o merecimento dos 
magistrados. 
Parecer:   
   A se dotar o critério sugerido pela emenda, a promoção por merecimento continuaria sendo feita 
pelo critério da antiguidade, o que é paradoxal. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00761 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Modifica redação do inciso IV do artigo 62:  
IV - os vencimentos dos juízes serão fixados  
com a diferença não excedente de cinco por cento  
de uma para outra entrância atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa e  
cinco por cento dos membros dos respectivo  
Tribunal, assegurando a estes remuneração não  
inferior à que percebem os Secretários de Estado,  
nem superior ou inferior a cinquenta por cento da  
remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Com a nova redação procura-se não distanciar os vencimentos dos magistrados, porque em muitos 
Estados existem até cinco ou seis entrâncias. A diferença entre o final da carreira e o início chega a 
ultrapassar a oitenta por cento, com a atual redação. Por outro lado, a competência dos magistrados 
é igual, tanto decide validamente um magistrado de primeira entrância, como o de última. Se quiser 
remunerar adequadamente os magistrados, deve-se prever a produtividade, porque não constitui 
regra de que o juiz de última entrância trabalhe mais que o de primeira. 
A vinculação com os vencimentos do Supremo Tribunal Federal tanto no máximo como no mínimo 
revela preocupação com a homogeneização dos vencimentos dos magistrados, sem ferir a soberania 
dos Estados. 
Parecer:   
   Entendo que o percentual de 10% seja o mais adequado para a espécie. A proposta desta emenda 
poderia levar ao desestímulo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00806 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MILTON BARBOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Incluam-se os incisos VIII e IX no art. 62:  
ZVIII - eleição direta dos órgãos diretivos dos  
Tribunais e de Justiça por todos os membros da magistratura;  
IX - aprovação pela maioria dos magistrados do orçamento. 
Justificativa: 
O Poder Judiciário é formado por todos os magistrados, inexistindo hierarquia entre os membros. O 
que diversifica o trabalho de 1° e 2° graus é apenas a competência. 
O Tribunal não pode substituir ou suprimir a decisão de um magistrado no 1° grau. 
Quanto à forma de trabalho os magistrados de 1° grau decidem sozinhos e os magistrados de 2° 
grau, em grupos de 3 ou mais membros. 
Não há pois, motivo para que todos os Juízes não escolham os seus órgãos diretivos ou não opinem 
sobre o orçamento. 
Não se pode permitir que numa democracia um grupo pequeno sem representação substitua todo um 
poder. 
Os Vereadores, Deputados e Senadores escolhem as suas Mesas Diretoras e opiam sobre o 
orçamento da Casa. O mesmo deve acontecer com os Magistrados. 
Parecer:   
   Essas matérias não trariam maiores vantagens para a magistratura. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00823 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no Capítulo VI das Disposições  
Transitórias, Seção III do Judiciário, da Comissão  
da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo,  
o seguinte artigo:  
Art. - O disposto no artigo 62, item V, não  
se aplica aos magistrados que houverem ingressado  
na judicatura até a data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
A norma ora proposta visa ressalvar a situação de inúmeros magistrados, oriundos na nobre classe 
dos advogados e do Ministério Público, muitos deles com quase três décadas de serviços prestados 
ao Judiciário, que se vêm agora colhidos de surpresa com o disposto no artigo 62, V, em questão. 
Se tal disposição for aplicada aos atuais magistrados dependendo do tempo que permaneceram no 
M.P. ou na advocacia irão aposentar-se, quase todos com mais de 35 anos ou 40 anos de serviço 
público. Isto criaria uma situação de profunda desigualdade. 
A norma do artigo 62, V, é moralizadora; todavia, será odiosa se aplicada aos atuais magistrados que 
ingressaram na magistratura sem que lhe fosse imposta essa condição. 
Por isso, a ressalva objetivada pela emenda que se apresenta.  
Parecer:   
   Devemos estabelecer um critério que, por ser justo, não ensejará exceções.  
Rejeitada 
   
   EMENDA:00852 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Alterar a redação do inciso IV, do artigo 62, do substitutivo:  
Art. 62 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ........................................... 
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de 10% de uma  
para outra das categorias da carreira, atribuindo-  
se aos integrantes dos tribunais superiores e dos  
tribunais de justiça dos Estados não menos do que  
perceberem os Secretários de Estado, nem menos de  
90% do que perceberem, a qualquer título, os  
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não podendo  
ultrapassar os destes. 
Justificativa: 
A emenda objetiva aperfeiçoar a técnica de vencimentos dos membros do Poder Judiciário, 
uniformizando critérios entre as várias justiças e harmonizando com o sistema preconizado no 
Parecer e Substitutivo para o Ministério Público (Art.105 c/c 100, § 3°). Basta verificar que, omisso 
neste aspecto, a previsão do § 2° do Art. 95 seria inócua. 
Parecer:   
   A diferença deve ser entre entrâncias, por uma questão de maior incentivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00873 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Alterar a redação do inciso IV do art. 62 para a seguinte:  
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de 10% de uma  
para outra das categorias da carreira, atribuindo-  
se aos integrantes dos tribunais superiores e dos  
tribunais de justiça dos Estados não menos do que  
perceberem os Secretários de Estado, nem menos de  
90% do que perceberem, a qualquer título, os  
Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
A emenda objetiva aperfeiçoa a técnica de vencimentos dos membros do Poder Judiciário, 
uniformizando critérios entre as várias justiças e harmonizando com o sistema preconizado no 
Parecer e Substitutivo para o Ministério Público (Art. 105 c/c/ 100, §3°). Basta verifica que, omisso 
neste aspecto, a previsão do § 2° do art. 95 seria inócua.  
Parecer:   
   Entendo que a elevação de vencimentos deve sempre estar ligada às diversas entrâncias. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:00874 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Dar nova redação ao inciso III do artigo 62, do substitutivo.  
Art. 62 - ..................................  
I)  
II)  
III) - O aceso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade em merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância ou,  
onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se  
tratar de promoção para o Tribunal de Justiça,  
observadas as alíneas do inciso II e classe de  
origem. 
Justificativa: 
A emenda substancialmente restabelece a redação do inciso III do artigo 2° do anteprojeto da 
Subcomissão do Poder Judiciário (redação final), coerente com os anseios da comunidade jurídica 
nacional. 
Parecer:   
   Há necessidade de tornar o texto do art. 62, inciso II, alínea "c" mais claro. Entendo que, se 
considerando o Tribunal de Alçada como sendo a última entrância, o acesso deve ser disposto em 
linguagem que não deixe dúvidas.  
Pela APROVAÇÃO PARCIAL, nos termos da subemenda. 
   
   EMENDA:00875 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dar nova redação à alínea "c" do artigo 62,  
inciso II, do substitutivo.  
c) aferição do merecimento por critério  
objetivos a serem estabelecidos no Estatuto  
Jurídico da Magistratura. 
Justificativa: 
A lei é que deverá estabelecer os critérios objetivos para aferição do merecimento nas remoções, 
promoções e acessos. 
Parecer:   
   Precisamos de critérios que sejam auto-executáveis. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00876 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Excluir a expressão "... e do Ministério  
Público" do artigo 62, I, do substitutivo: 
Justificativa: 
Tradicionalmente os concursos de ingresso na Magistratura são realizados só com a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil. O sistema tem produzido excelentes resultados. 
Por outro lado, o substitutivo não faz referência expressa à forma de provimento inicial nos cargos de 
carreira do Ministério Público. Não ficou claro se a OAB e o Judiciário participarão dos concursos 
conforme dispunha o artigo 44 da redação final do anteprojeto da subcomissão do Poder Judiciário e 
Ministério Público. 
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Parecer:   
   A participação do Ministério Público virá enriquecer a realização dos concursos. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00920 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Excluir do item VII art. 62, a expressão:  
...ou obter disponibilidade, com vencimentos  
integrais. 
Justificativa: 
Não há qualquer sentido que se permita a inatividade remunerada a um certo magistrado, em casos 
que tais. A pretendida disponibilidade com vencimentos integrais é uma postura imoral que atenta 
contra a seriedade da administração e com nenhum proveito para magistratura como instituição. As 
garantias da Magistratura de vem assegurar-lhe o efetivo trabalho e a necessária independência, 
deixar magistrados inativos, com remuneração integral e benefícios tantos não instrumentaliza a 
magistratura nacional, ademais, ninguém vai mudar um município simplesmente para criar problemas 
com o seu Juiz. A maioria desses casos decorre de necessidade premente, de interesse coletivo e 
social para o que todos os cidadãos devem contribuir, mesmo que magistrado. 
Parecer:   
   A tese adotada pelo Substitutivo é tradicional em nosso direito. Se desejar, nada impede que o 
magistrado continue exercendo suas funções. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00922 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Incluir no inciso II, art. 62:  
d) aferição da qualidade da prestação jurisdicional. 
Justificativa: 
A Magistratura, na sistemática atual e na proposta constitucional sob análise, conta com dois 
sistemas de promoção, sendo um deles por antiguidade e outro por merecimento. Neste do 
merecimento, é indispensável que se valorize a qualidade da prestação dos serviços jurisdicionais, 
que deve ser analisado na forma que a lei dispuser, pelo órgão a que competirá a formação das listas 
promocionais. É necessário que desde a Constituição, haja critérios e métodos que estimulem a boa 
entrega do pedido jurisdicional. 
As mudanças na cúpula do Judiciário quase nada valerão porque a enorme massa de questões 
judiciais não passa de segunda instância. Os atuais critérios de promoção por merecimento são todos 
de cunho subjetivo e nem sempre valorizam o magistrado trabalhador que se preocupa com a 
qualidade de seus atos. 
Parecer:   
   A matéria já esta regulada pela antecedente alínea.  
Rejeito. 
   
   EMENDA:00955 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Modifica redação da alínea "c" e acrescenta  
alínea "d" ao inciso II do art. 62:  
c) aferição do merecimento pela frequência,  
presteza, produtividade, tempo de exercício na  
magistratura, segurança e aperfeiçoamento  
profissional;  
d) enquanto não houver aferição objetiva de  
que trata a alínea anterior, a lista de  
merecimento será feita mediante sorteio entre o  
terço mais antigo de magistratura. 
Justificativa: 
O problema da promoção por merecimento é sempre o da aferição objetiva. Por enquanto todo 
merecimento implica em aulicismo, pedido, favores. 
Há mais de 20 anos vem-se pedindo objetividade, que sempre fica relegada à legislação ordinária 
nunca feita. 
Dentro da objetividade é mister reconhecer a produtividade e o tempo de serviço na magistratura. De 
nada adianta um magistrado ser pontual e frequente, se não produz e se não tem a experiência da 
magistratura. 
A alínea “d” constitui a maneira mais democrática para promoção do juiz trabalhador. Por outro lado, 
obriga aos tribunais promoverem legislação adequada para aferir o merecimento dos magistrados. 
Parecer:   
   O acréscimo pretendido não me parece salutar. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00956 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 62 a seguinte redação:  
IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados  
com diferenças não excedentes de cinco por cento  
de uma entrância, a outra entrância, atribuindo-se  
aos de entrância mais elevada não menos de noventa  
e cinco por cento dos vencimentos dos integrantes  
do respectivo Tribunal, assegurado a estes  
remuneração não inferior ao que percebem os  
Secretários de Estado, nem superior à dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos magistrados que, nas longínquas comarcas do 
interior, têm elevados gastos com publicações, face à inexistência de estruturas de assessoramento 
jurídico-legal, o que não ocorre com os integrantes dos Tribunais. Por outro lado, a representatividade 
do magistrado no interior chega a ser superior a de seus colegas nas capitais. 
Parecer:   
   A pequena diferença não estimularia a promoção. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00965 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 83  

 

Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator  
Dê-se à alínea "C" do inciso II do art. 62 a  
seguinte redação:  
"c) a aferição do merecimento será feita  
mediante escolha feita pelos magistrados  
integrantes da mesma entrância 
Justificativa: 
A melhor aferição do mérito é melhor feita pelos pares, diretamente interessados na valorização de 
sua categoria. Esta é a razão da proposta. 
Parecer:   
   A escolha, se deferida a emenda, poderá ensejar rivalidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00966 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Parecer do Relator  
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 62.  
Nenhum órgão do Poder Judiciário pode  
realizar sessões ou julgamentos secretos. Se o  
interesse público o exigir, a lei poderá limitar a  
presença em determinados atos às próprias partes e  
seus advogados. 
Justificativa: 
As sessões secretas constituem manifestações antidemocráticas, afastam a justiça do Povo e 
impedem a adequada fiscalização dos atos do Judiciário.  
Parecer:   
   O princípio advogado pela emenda parece-me justo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01010 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 62:  
Parágrafo único - Os membros dos Tribunais,  
exceto os dos Eleitorais, servirão por doze anos,  
a contar da posse, salvo aposentadoria compulsória  
aos setenta anos, vedada a recondução. 
Justificativa: 
O dispositivo visa trazer maior dinamismo ao Poder Judiciário, renovando o seu quadro, impedindo 
dessarte a formação de grupos que fazem o jogo de influências nas decisões. 
Parecer:   
   Parecer contrário. O acréscimo não é conveniente. 
   
   EMENDA:01011 PARCIALMENTE APROV 
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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:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Retira no inciso V do art. 62 a seguinte expressão:  
"após dez anos de exercício efetivo na judicatura".  
Acrescenta ao mesmo artigo mais um inciso:  
VIII - os juízes dos tribunais, não oriundos  
da carreira de magistrados, deverão trabalhar por  
cinco anos no mínimo, sob pena da perda das  
garantias e do título. 
Justificativa: 
Os cargos dos tribunais superiores e os de quinto constitucional têm sido ocupados por advogados 
com mais de trinta anos de serviço. Desta forma não se aplica a esses juízes a restrição do inciso V. 
A exigência de exercício da judicatura por dez anos diz respeito somente à aposentadoria com trinta 
anos. Acontece que a mulher já aposenta com trinta anos e a Lei da reciprocidade, admite a 
computação dos tempos previdenciários, o que tornaria inócua e ineficiente a obrigação do exercício 
da magistratura por um decênio.  
Parecer:   
   Aceito a sugestão relativo ao item v e rejeito a outra, por amor à compatibilização.  
Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:01012 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Incluam-se os incisos VIII e IX no art. 62:  
VIII - eleição direta dos órgãos diretivos  
dos Tribunais e de Justiça por todos os membros  
das magistratura;  
IX - aprovação pela maioria dos magistrados  
do orçamento anual e plurianual 
Justificativa: 
O Poder Judiciário é formado por todos os magistrados, inexistindo hierarquia entre os membros. O 
que diversifica o trabalho de   1 ° e 2° graus é apenas a competência. 
O Tribunal não pode substituir ou suprimir a decisão de um magistrado no 1° grau. 
Quanto à forma de trabalho os magistrados de 1° grau decidem sozinhos e os magistrados de 2° 
grau, em grupos de 3 ou mais membros. 
Não há, pois, motivo para que todos os Juízes não escolham os seus órgãos diretivos ou não opinem 
sobre o orçamento. 
Não se pode permitir que numa democracia um grupo pequeno sem representação substitua todo um 
poder. 
Os Vereadores, Deputados e Senadora escolhem as suas mesas diretoras e opinam sobre o 
orçamento da Casa. O mesmo deve acontecer com os magistrados. 
Parecer:   
   Os Tribunais são competentes para praticar esses atos, ora impugnados. A pretendida extensão 
acabaria por trazer mais dificuldades do que proveito. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01020 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo único ao artigo 62:  
Parágrafo único - Aos cargos iniciais da  
magistratura de primeira instância da União  
assegurar-se-ão vencimentos não inferiores a  
sessenta por cento dos rendimentos dos Ministros  
do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Com o limite previsto no inciso IV para todos os magistrados do país, era preciso que também fixasse 
um piso mínimo para a magistratura mantida pela União. 
A transparência dos rendimentos deve ser fiscalizada por todos e o melhor meio é tornar públicos os 
rendimentos. Não há distinção de trabalho judiciante entre o Ministro do Supremo Tribunal e um juiz 
de primeira instância. Ambos têm a competência descrita em lei e não há superposição de 
jurisdições. Tanto é terminal um juiz de primeira instância, quanto um Ministro do STF em recurso 
extraordinário.  
Parecer:   
   Parece-me indevida a colocação trazida pela emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01051 APROVADA 
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 ao Art. 62.  
O Art. 62 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 62 - A União e os Estados terão  
estatutos da magistratura, mediante lei  
complementar federal e estadual, observados os  
seguintes princípios: 
Justificativa: 
O que se visa é precisar o tipo de norma complementar, isto é, a federal e a estadual. 
Parecer:   
   É procedente a alegação. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01114 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, dê-se ao item IV  
do art. 62 a seguinte redação:  
Art. 62. ....................................  
IV - Os vencimentos dos Ministros dos  
Tribunais Superiores não serão inferiores a  
noventa por cento dos percebidos pelos Ministros  
do Supremo Tribunal Federal; os dos Juízes dos  
Tribunais Regionais, a noventa por cento dos  
percebidos pelos Ministros dos Tribunais  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 86  

 

Superiores; os dos Desembargadores aos dos  
Secretários de Estado, a qualquer título; os dos  
Juízes, com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra entrância, atribuindo-se  
aos de entrância mais levada não menos de noventa  
por cento dos vencimentos dos integrantes dos  
Tribunais de segundo grau.' 
Justificativa: 
O Substitutivo estabelece o escalonamento dos vencimentos da magistratura estadual (art.62, IV) e 
do Ministério Público (art.100, § 3° e 105) e dispõe acerca dos vencimentos dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal (art.72, § 5°) sendo, porém, omisso quanto ao critério a ser observado na 
estipulação dos vencimentos dos Ministros dos Tribunais Superiores, dos Juízes dos Tribunais 
Regionais e dos Juízes Federais. 
Parecer:   
   Acolho o texto proposto, que oferece tratamento sistemático ao tema. Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00096 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação do texto  
do anteprojeto apresentado pelo Senhor relator, no  
inc. V, do artigo 192.  
De efeito, suprima-se no inciso V, do artigo  
192 a parte final:  
"...após dez anos de exercício na judicatura". 
Justificativa: 
Data vênia, trata-se de tratamento discriminatório para os Magistrados oriundos das carreiras do 
Ministério/ Público, bem assim, advogados  
   
   EMENDA:00250 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Remete-se para as Disposições Finais e  
Transitórias do Anteprojeto do Relator o artigo  
192, até o item "d" do item no. II. O item de no.  
III passaria a ser o artigo 192, renumerando-se os  
demais itens. 
Justificativa: 
Os dispositivos indicados nessa emenda poderão compor as Disposições Finais, haja vista que, 
elaboradas as leis a que se refere o presente artigo 192, as presentes normas resultarão como 
perfeitamente dispensáveis no texto constitucional.  
   
   EMENDA:01058 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 192, incisos I e III.  
Altera o inciso I do Art. 192, suprime seu  
inciso III, e renumera os demais incisos.  
Art. 192, inciso I - O acesso ao cargo  
inicial e final da magistratura de carreira far-  
se-á por concurso de provas e títulos, com a  
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do  
Ministério Público, obedecendo-se, nas nomeações,  
a ordem de classificação. A Lei disporá sobre os  
requisitos para inscrição no concurso 
Justificativa: 
Não tem sido edificante para a vida democrática de nosso país e para a boa distribuição da justiça os 
critérios utilizados para a escolha de desembargadores e ministros que, ao longo de nossa história, 
compõem nossos tribunais. 
Aqueles vinculados à escolha por merecimento tem sido em sua maioria ou em sua quase totalidade, 
eivados de sentimentos grupais, nepóticos, partidários, clânicos ou regionais. 
Exceções existem, sim, para confirmar a regra. 
O merecimento decorrente do exercício do dever judicante, praticado com independência, altivez, 
competência e presteza rarissimamente habilitam ou recomendam que juízes ou membros do 
Ministério Público sejam alçados aos cargos finais das respectivas carreiras. 
 O instituto político de livre escolha pelo Chefe do Executivo, com brevíssimos intervalos, sempre foi 
praticado, entre nós, de modo equívoco e antidemocrático. 
No império a regra da livre escolha de magistrados, todos, de logo, vitalícios, sem outro requisito que 
a vontade do Imperador, encontrava limitações, apenas quanto ao Supremo Tribunal de Justiça, cujos 
membros eram tirados das Relações por suas antiguidades (art.157 da Constituição de 1824). 
Nos albores da República, todos sabem, que a regra do Art. 56 da Constituição de 1891 abriu 
espaços à nomeação do Dr. Barata Ribeiro, médico de grande nomeada e politico eminente, para o 
Supremo Tribunal Federal, forma acintosa e que mostrava a um só tempo, a impropriedade do texto 
legal e a que aberrações poderia conduzir o instituto da livre escolha, irresponsavelmente conduzido 
sob o fundamento subjetivo do “notório saber” e “ vida ilibada”. 
A Constituição de 1934 (art.104, alínea ”a”) ao introduzir, no que concerne à Justiça dos Estados, o 
princípio do concurso público para a investidura nos primeiros graus da magistratura, inicia uma 
viragem histórica que avançou posteriormente para a Justiça Federal, sem alcançar, contudo, os 
cargos finais da carreira. 
É bem verdade que a experiência da irresponsabilidade do Executivo nos critérios da escolha “ad-
libitum” vem sendo contingenciada por uma série de artifícios que variam de listas tríplices e 
sêxtuplas até a prévia anuência de corpos políticos. 
Todavia, se a tumultuada vida republicana brasileira, com suas revoluções, estados de sítio e longos 
períodos de autoritarismo, assim na área federal como estadual, apenas agravou o quadro 
antidemocrático da composição dos tribunais, o executivo, principal responsável por essas escolhas, 
inspirou-se sempre muito mais em motivações personalistas do que nos superiores interesses da 
Justiça. 
O segundo critério utilizado no provimento dos cargos finais da magistratura é, lamentavelmente, o da 
antiguidade. Tal critério, com o devido respeito à senectude, nada expressa em relação ao 
jurisdicionado; nem presteza, nem competência, nem capacidade, estão necessariamente articulados 
com a antiguidade do escolhido. 
Ao revés ele eleva aos tribunais magistrados cansados, próximos da aposentadoria, desestimulados. 
Genros, filhos, sobrinhos, todos em idade adulta e a empregar, formam, ordinariamente, o pano de 
fundo a aluir e docilizar vontades frente àquelas forças que lhe propiciaram a ascensão. 
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O princípio contido na presente proposição, consequência lógica da evolução democrática do Poder 
Judiciário, assegurará o acesso aos tribunais a quantos, apoiados na sua capacidade, dedicação à 
Justiça, probidade e competência, aspirem chegar aos cargos finais da magistratura de carreira, 
armados da confiança em si mesmo, sem subserviências e sem pertencer a cortês. 
No envolver da nossa democracia o princípio que ora procura abrigo constitucional guarda simetria 
com a regra já admitida para o magistério e contida no Art.176, § 3°, item VI da Constituição em vigor. 
Como não se busca elidir ou esconder o caráter politico dos tribunais, assinale-se de pronto que o 
concurso não exclui a apreciação dos nomes aprovados pelo corpo politico que a Constituição julgar 
competente, antes de sua nomeação definitiva. 
À semelhança do magistério superior onde as congregações se manifestam sobre o concurso e dos 
concursados antes da indicação para o provimento das cátedras, o corpo politico constitucionalmente 
definido, fará seu pronunciamento antecipando a nomeação para o acesso ao tribunal. 
Sem querer antecipar as regras de tal concurso – para cingir-me tão só ao principio constitucional – 
que serão objeto da deliberação do legislador ordinário, e apenas para aclaramento da matéria, 
poderíamos avançar, exemplificativamente, alguns pontos: percentual de feitos julgados em 
determinado número de anos no total daqueles que foram submetidos à judicatura do mesmo 
magistrado; percentual de sentenças reformadas por instâncias superiores; permanência na comarca; 
número mínimo de anos em efetivo exercício; limpidez de conduta e vida ilibada no comprovado 
exercício de suas funções etc.,etc.,etc.  
A simples possibilidade de ascender ao patamar superior de sua carreira, arrimado em suas próprias 
forças intelectuais e morais, independente de patrocinadores, através de concurso público de títulos e 
provas, motivará o magistrado, assim esperamos, a uma maior independência, uma permanente 
atualização jurídica e produção intelectual, indispensáveis ao exercício, à plenitude, das funções que 
a sociedade lhe confiou. 
 
 
   EMENDA:01059 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 192.  
Altera o Art. 192 e suprime seu Parágrafo Único.  
Art. 192 - Um quinto dos lugares dos  
Tribunais Estaduais e do Distrito Federal e dos  
Territórios será composto, alternadamente, de  
membros do Ministério Público e advogados,  
obedecendo-se nas nomeações o disposto no Inciso  
I, do Art. 192. 
Justificativa: 
Aceita a regra do provimento dos cargos de magistratura, de carreira, na conformidade do 
estabelecido no Inciso I do Art. 192, impõe-se que o quinto destinado alternadamente ao Ministério 
Público e aos advogados siga o mesmo procedimento, único inquestionavelmente democrático.  
   
   EMENDA:01518 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Art. 192, V  
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O item V do art. 192 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 192 ....................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta anos de  
serviço, após dez anos de exercício efetivo na  
judicatura ressalvado o direito adquirido pela  
ordem jurídica anterior até a data da promulgação  
desta Constituição. 
Justificativa: 
É da tradição do Direito Constitucional brasileiro ressalvar o direto adquirido na ordem jurídica 
anterior; todas as vezes que uma nova constituição é elaborada e contenha disposições restritivas de 
situações já constituídas.  
   
   EMENDA:01575 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: Art. 192, V.  
O item V do art. 192 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 192 ....................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta anos de  
serviço, após dez anos de exercício efetivo nos  
Tribunais. 
Justificativa: 
A Constituição deve coibir as aposentadorias prematuras de magistrados que ingressam sem 
concurso público. O princípio constitucional da acessibilidade aos cargos públicos não pode servir de 
base para qualquer inatividade aética.  
   
   EMENDA:01588 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 192, Item IV  
O item IV do artigo 192 do anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 192 - ..................................  
IV - Os vencimentos dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não poderão ser inferior aos  
percebidos, a qualquer título, pelo Primeiro  
Ministro, mantendo-se a diferença máxima de dez  
pontos percentuais entre os diferentes graus  
hierárquicos. O vencimento dos Desembargadores  
corresponderão aos de Secretário de Estado, a  
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qualquer título, não podendo ultrapassar os dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça,  
mantendo-se, a partir daí, uma diferença máxima de  
dez pontos percentuais entre as entrâncias ou  
graus hierárquicos. 
Justificativa: 
Os vencimentos dos magistrados devem ter explicitação no texto constitucional. A constituição deve 
manter a hierarquia necessária entre as diversas funções da magistratura. 
   
   EMENDA:01618 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 192, item IX  
O item IX do Artigo 192 do Anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 192 - ..................................  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas e identificados os votos. 
Justificativa: 
O relevante no dispositivo e que o faz necessário é a motivação obrigatória das decisões 
administrativas com a respectiva identificação dos votos. O quórum, por ventura, adotado deve ficar 
restrito ao regimento interno já que não é matéria constitucional. 
Ademais, a exigência de dois terços, no texto constitucional, poderá tornar impeditiva a modificação 
de decisões que venham a ser inconvenientes ou inoportunas. 
   
   EMENDA:01627 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 192  
Acrescente-se ao art. 192, após "... leis  
complementares federal e estadual..."" a expressão  
"de iniciativa do Supremo Tribunal de Justiça e  
dos Tribunais de Justiça"", mantido o texto  
remanescente 
Justificativa: 
Impõe-se essa restrição quanto à iniciativa de tais leis complementares, por referirem-se elas à 
disciplina peculiar à magistratura. Apenas os mencionados Tribunais terão condições para aferir o 
mérito e a oportunidade desses diplomas.  
   
   EMENDA:01629 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 91  

 

Texto:   
   Emenda Modificativa Dispositivo Emendado -  
Item VII do art. 192  
O item VII do art. 192 passa a ter a seguinte  
redação:  
VII - No caso de mudança da sede da comarca  
para outro Município, ao magistrado será facultado  
remover-se para a nova sede, para outra comarca de  
igual entrância, ou obter disponibilidade  
vencimentos integrais. 
Justificativa: 
Como redigido, o dispositivo pode ensejar exageros incogitados na “ratio juris” da norma. Assim, se 
ocorresse a transferência da sede do juízo no mesmo Município, apenas de um distrito para outro, 
ainda assim a faculdade excepcional concedida tradicionalmente ao magistrado, poderia ser 
invocada. Recentemente, em São Paulo, juízos distritais foram conceder ados em juízos regionais; 
nesse caso, seria impensável a disponibilidade voluntária com vencimentos integrais, dos juízos 
desses juízos com sede transferida. Mas, como redigida a proposta, a emendada permitiria a 
invocação desse direito. A alteração é a seguinte: “ao invés de mudança da sede da comarca para 
outro Munícipio”. Nada mais.  
   
   EMENDA:01632 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Inciso VIII do art. 192  
Acrescente-se no inciso VIII do art. 192,  
após "a lei", o seguinte: "ou o Regimento do  
respectivo Tribunal." 
Justificativa: 
O principio processual da publicidade apenas deve ser excepcionado em hipóteses excepcionais, 
expressamente previstas. Mas, essa ressalva há de ficar também à discrição dos Tribunais, como 
tradicionalmente ocorre. A disciplina dessa matéria apenas por Lei, mostra a experiência, poderia não 
prever suficientemente esses casos, em que intimidade das partes impõe maior resguardo. Ademais, 
não se justifica a alteração de um critério, como o vigente, que tem provado bem. A matéria não é 
tipicamente constitucional. Mas, a ser regulamentada nesse nível, parece esse reparo, objetivando 
nessa Emenda. Aliás, o regimento dos Tribunais tem eficácia normativa de lei em sua área de 
competência. 
   
   EMENDA:01659 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO  
BRASIL  
Ao art. 192, II, c - suprimir  
Ao art. 192, II, d - suprimir  
Ao art. 191, VI, - IV - "os vencimentos dos  
magistrados serão fixados com diferença não  
excedente de 10% de uma para outra das categorias,  
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atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal  
Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos  
não inferiores aos percebidos a qualquer título  
pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado  
membro, respectivamente, ressalvados pessoais.""  
Ao art. 192, Vi - suprimir  
Ao art. 192, VII - suprimir  
Ao art. 192, VIII - suprimir  
Ao art. 192, IX - suprimir  
Ao art. 196 - suprimir o caput, renumerando  
os incisos I, II e III para V, VI e VII.  
Ao art. 195 que resulta acrescido, dos  
incisos anteriores fundir as alíneas a e b dando-  
lhes a seguinte redação:  
a) a alteração do número de seus membros, a  
criação e extinção de cargos?  
b) a criação ou extinção de Tribunais de  
Alçada.  
Ao art. 197 suprimir o parágrafo II.  
Ao art. 198 - deslocar para a seção VI dos  
Tribunais e Juízes do Trabalho.  
Ao art. 199 suprimir.  
Ao art. 200, parágrafo 1o. "cada Tribunal  
elaborará própria, sendo-lhe repassado o numerário  
correspondente a sua dotação, em duodécimos, até o  
dia 10 de cada mês, sob pena de crime de  
responsabilidade;  
Ao art. 216 parágrafo 1o. "o Tribunal  
Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três  
ministros, sendo:  
Ao art. 216, § 1o., a) vinte e um togados e  
vitalícios, nomeados pelo Presidente da república,  
sendo: treze dentre os Juízes de carreira da  
Magistratura do Trabalho e quatro dentre Juízes  
dos Tribunais Regionais oriundos da classe dos  
advogados e quatro dentre os originários do  
Ministério Público;  
b) doze classistas e temporários em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República, escolhidos em lista tríplice organizada  
pelas confederações das respectivas categorias;  
c) suprimir  
Art. art. 217 - "Poderá ser criado, em cada  
Estado, um Tribunal Regional do Trabalho:""  
Ao art. 220 suprimir "...e aposentadoria  
regulada em lei.""  
Ao art. 222 § 1o. - suprimir  
Ao art. 222 § 2o. que passará a ser o primeiro  
- "recusando-se o empregador à negociação ou à  
arbitragem é facultado a qualquer das partes  
ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo a  
Justiça do Trabalho estabelecer normas e  
condições, respeitadas as disposições  
convencionais legais mínimas de proteção ao  
trabalho." 
Justificativa: 
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 As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele 
não se compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já 
satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas. 
Na hipótese do art.196 e sua supressão como caput deve –se a que existem no corpo do anteprojeto 
Tribunais Regionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste 
anteprojeto e, em vingando a redação do art. 196, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por 
outro lado, no inciso VII, a) a redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) 
passando, então o c) para aquele lugar. 
O atual art.198 melhor se situará na seção que trata da Justiça do Trabalho. 
A operação proposta ao art.200 §1° pretende tornar explícito que cada Tribunal é uma unidade 
orçamentária, dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais 
Federais e do Trabalho assim estavam sendo considerados e a eles se subordinam numerosos 
órgãos do primeiro grau. 
No art. 216 as alterações buscam a ampliação do número de ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho uma vez que além da pletora de processos que ali aguardam solução se somarão 
naturalmente aqueles que decorrem da ampliação da competência; proposta neste anteprojeto e que 
redundará num considerável acréscimo no número de recursos. Também se alvitra a vinculação da 
nomeação de ministros a existência de uma carreira evitando-se o ingresso na magistratura 
diretamente para o seu terceiro grau. 
Quanto ao art. 217 a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de Tribunais do 
Trabalho em cada Estado face ao escasso movimento processual em muitos deles registrado. Por 
outro lado, a experiência do Tribunal em Campinas, como subdivisão de uma federativa, foi válida tão 
somente para a realidade de São Paulo. 
Art. 220 – a emenda supressiva justifica-se porque tratando-se de uma função temporária e com 
duração máxima de nove anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure a 
aposentadoria com tão curta duração da atividade no serviço público. Abstraídas outras 
considerações, vale só pesar a opinião pública que se tem maciçamente contra o que soa a privilégio. 
Por fim, a supressão do § 1° do art. 222 se propõe porque é um contra-senso atribuir-se à Justiça do 
Trabalho o papel de árbitro da pendência normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí 
resultar. 
 
 
   EMENDA:01815 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Aditiva  
Dispositivos emendados: arts. 206 e 192, l.  
Suprima-se o art. 206, da Seção II.  
Inclua-se no art. 192, da Seção I, o inciso  
X, com a seguinte redação:  
Art. 192............................  
X - Todo julgamento será fundamentado. 
Justificativa: 
Esta emenda visa a adequar o texto do anteprojeto, segundo os princípios recomendados pela 
técnica legislativa. O atual art.206, embora contendo uma disposição geral, está colocado na Seção 
II, que trata da organização e da competência do supremo Tribunal Federal. Sua redação 
parcialmente repete o que já está contido no art.192, VIII, da seção I- Disposições Gerais: o qual veda 
a realização de sessões ou julgamentos secretos por qualquer órgão do Poder Judiciário. Quanto à 
obrigatoriedade da fundamentação de todo julgamento, esta deve ser mantida porque constitui 
princípio geral que deverá estender-se a todo e qualquer órgão judiciário, e não apenas ao Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, como bem o demonstra sua errônea colocação no texto do Anteprojeto. 
   
   EMENDA:01985 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do inciso V do art. 192:  
V - a aposentadoria, com vencimentos  
integrais, é compulsória aos setenta anos e por  
invalidez, e facultativa aos trinta anos de  
serviço, após cinco anos de efetivo exercício na  
judicatura. 
Justificativa: 
Da maneira como está redigido parece que a aposentadoria do magistrado somente é com 
vencimentos integrais, quando, for compulsória. A nova redação parte do mais genérico para as 
diferenças específicas, consoante a boa técnica legislativa. 
Quanto à obrigatoriedade do exercício da judicatura por dez anos constitui uma aberração jurídica, já 
que existem aposentadorias com trinta anos, como é o caso das mulheres e de alguns servidores 
públicos, conforme constituições estaduais. Obrigar a alguém o exercício de um decênio não constitui 
uma boa politica, já que em nenhuma profissão se exige a obrigatoriedade de exercício para se poder 
aposentar. 
Ainda há que salientar que os membros do Supremo Tribunal Federal podem ser indicados para 
aquele órgão com sessenta e cinco (art.204 do Anteprojeto). 
Escapam por tangência justamente aqueles a quem se destina a obrigatoriedade.  
   
   EMENDA:01987 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acréscimo ao art. 192 e modifica o inciso I do art. 195:  
Art. 192 - ..................................  
X - todos os magistrados elegerão os órgãos  
diretivos dos tribunais a que pertençam e opinarão  
sobre o orçamento.  
Art. 195 - ..................................  
I - retirar as palavras: "eleger seus órgãos diretivos". 
Justificativa: 
Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por uma minoria sem representação. Todos 
os membros do Poder Judiciário deverão ter a mesma oportunidade que os demais órgãos para 
escolher seus membros diretores. Assim acontece com o Senado, com a Câmara e Assembleias de 
Deputados, com Câmara de Vereadores e com o próprio Ministério Público (art.235, §1° do 
anteprojeto) e com a Ordem dos Advogados do Brasil. 
O número de representantes dessas entidades é bem maior e mais disperso. Com esse dispositivo 
estar-se-ia entendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes. 
 
   
   EMENDA:02089 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao anteprojeto de Constituição do Brasil.  
Ao art. 192, II, c - suprimir  
Ao art. 192, II, d - suprimir  
Ao art. 192, IV - "Os vencimentos dos  
magistrados serão fixados com diferença não  
excedente de 10% de uma para outra das categorias,  
atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal  
Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos  
não inferiores aos percebidos a qualquer títulos  
pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado  
membro, respectivamente, ressalvadas vantagens  
pessoais."  
Ao art. 192, VI - suprimir  
Ao art. 192, VII - suprimir  
Ao art. 192, VIII - suprimir  
Ao art. 192, IX - suprimir  
Ao art. 196 - suprimir o "caput", renumerando  
os inciso I, II e III para V, VI e VII.  
Ao art. 195 que resulta acrescido dos incisos  
anteriores fundir as alíneas "a" e "b" dando-lhes  
a seguinte redação:  
a) a alteração do número de seus membros, a  
criação e extinção de cargos;  
b) a criação ou extinção de Tribunais de Alçada.  
Ao art. 197 suprimir o parágrafo II.  
Ao art. 198 - deslocar para a seção VI dos  
Tribunais e Juízes do Trabalho.  
Ao art. 199 - suprimir  
Ao art. 200, parágrafo 1o. "cada Tribunal  
elaborará orçamento próprio, sendo-lhe repassado o  
numerário correspondente a sua dotação, em  
duodécimos, até o dia 10 de cada mês, sob pena de  
crime de responsabilidade;  
Ao art. 216 parágrafo 1o. "o Tribunal  
Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três  
ministros, sendo:  
Ao art. 216, § 1o. a) vinte e um togados e  
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo: treze dentre os juízes de carreira da  
Magistratura do trabalho, quatro dentre Juízes dos  
Tribunais Regionais oriundos da classe dos  
advogados e quatro dentre os originários do  
Ministério Público;  
b) doze classistas e temporários em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República, escolhidos em lista tríplice organizada  
pelas confederações das respectivas categorias;  
c) suprimir  
Ao art. 217 - "Só poderá ser criado, em cada  
Estado, um Tribunal Regional do trabalho."  
Ao art. 200 - suprimir "... e aposentadoria  
regulada em lei."  
Ao art. 222 § 1o. - suprimir  
Ao art. 222 § 2o. que passará a ser o  
primeiro - "recusando-se o empregador à negociação  
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ou à arbitragem é facultado a qualquer das partes  
ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo,  
a Justiça do Trabalho estabelecer normas e  
condições, respeitadas as disposições  
convencionada e legais mínimas de proteção ao trabalho." 
Justificativa: 
As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele 
não se compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já 
satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas. 
Na hipótese do art.196 a sua supressão como caput deve-se a que existem no copo do anteprojeto, 
Tribunais Regionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste 
anteprojeto e, em vingando a redação do art.196, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por 
outro lado, no inciso VII, a) a redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) 
passando, então o C) para aquele lugar. 
O atual art.198 melhor se situará na seção que trata da Justiça do Trabalho. 
A alteração proposta ao art. 200 § 1° pretende tornar explícito que cada Tribunal é uma unidade 
orçamentária, dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais 
Federais e do Trabalho assim estavam sendo considerados e a eles se subordinam numerosos 
órgãos do primeiro grau. 
No art. 216 as alterações buscam a ampliação do número de Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho uma vez que além da pletora de processos que ali aguardam solução se somarão 
naturalmente aqueles que decorrem da ampliação da competência, proposta neste anteprojeto e que 
redundará num considerável acréscimo no número de recursos. Também se alvitra a vinculação da 
nomeação de ministros a existência de uma carreira evitando-se o ingresso na Magistratura 
diretamente para o seu terceiro grau. 
Quanto ao art.217 a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de Tribunais do 
Trabalho em cada Estado face ao escasso movimento processual em muitos deles registrados. Por 
outro lado, a experiência do tribunal em Campinas, como subdivisão de uma unidade federativa, foi 
válida tão somente para a realidade de São Paulo. 
Art.220 – a emenda supressiva justifica-se porque tratando-se de uma função temporária e com 
duração máxima de nove anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure a 
aposentadoria com tão curta duração da atividade no serviço público. Abstraídas outras 
considerações, vale sopesar a opinião pública que se tem maciçamente manifestado contra o que 
soa privilégio. 
Por fim, a supressão do §1° do art.222 se propõe porque é um contrassenso atribuir-se à justiça do 
Trabalho o papel de árbitro da pendência normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí 
resultar. 
   
   EMENDA:02167 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 192, art. 197,  
art. 199, art. 216 e art. 222 do Anteprojeto.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) A alínea "c", do inciso II, do art. 192.  
b) A alínea "d", do inciso II, do art. 192.  
c) Os incisos VI, VII, VIII, IX, do art. 192.  
d) O parágrafo II do art. 197.  
e) O art. 199.  
f) A alínea "c", do § 1o. do art. 216.  
g) O § 1o. do art. 222. 
Justificativa: 
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As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele 
não se compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já 
satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas.  
   
   EMENDA:02176 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 192, inciso IV, do  
Anteprojeto.  
Redija-se assim o inciso IV do art. 192:  
Art. 192 - Os vencimentos dos magistrados  
serão fixados com diferença não excedente de 10%  
de uma para outra das categorias, atribuindo-se  
aos membros do Supremo Tribunal Federal e aos dos  
Tribunais de Justiça vencimentos não inferiores  
aos percebidos a qualquer título pelos Ministros  
de Estado e Secretários de Estado membro,  
respectivamente, ressalvadas pessoais. 
Justificativa: 
A hierarquização através da remuneração ora proposta, mantém o principio de hierarquia funcional. 
   
   EMENDA:02222 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 192, no. I, acrescentar ao  
inciso no. I a expressão: "Assegurada, na mesma  
ordem, a escolha das comarcas ou juízos pelo  
candidato aprovado"". 
Justificativa: 
Não basta assegurar a ordem classificação na nomeação inicial do juiz, mas é fundamental que, na 
mesma ordem, se lhe dê oportunidade de escolher a comarca, sem apadrinhamento. 
   
   EMENDA:02224 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescenta-se um Parágrafo Único ao Art. 192.  
Parágrafo Único - Os tribunais, no caso de  
acesso por merecimento, encaminhará a lista ao  
poder legislativo, que escolherá um dos seus  
integrantes para nomeação, cabendo-lhe, também,  
aprovar a nomeação no caso de acesso por antiguidade. 
Justificativa: 
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Torna-se obrigatória a intervenção do poder legislativo quando se trata de nomeação de Juízes para 
Tribunais. A Exemplo do que prevê o Art.193, parágrafo único, do anteprojeto, não deixando margem 
a dúvida quanto à existência de qualquer exceção. 
   
   EMENDA:02406 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acréscimo ao art. 192 e modifica o inciso I do art. 195:  
Art. 192 - ...........................  
X - todos os magistrados elegerão os órgãos  
diretivos dos tribunais a que pertençam e opinarão  
sobre o orçamento.  
Art. 195 - ...........................  
I - retirar as palavras: "eleger seus órgãos diretivos" 
 Justificativa: 
Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por uma minoria sem representação. Todos 
os membros do Poder Judiciário deverão ter a mesma oportunidade que os demais órgãos para 
escolher seus membros diretores. Assim acontece com o Senado, com a Câmara e Assembleias de 
Deputados, com a Câmara de Vereadores e com o próprio Ministério Público (art.235, §1° do 
anteprojeto) e com a Ordem dos Advogados do Brasil. 
O número de representantes dessas entidades é bem maior e mais disperso. Com esse dispositivo 
estar-se-ia estendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes. 
 
   
   EMENDA:02601 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se aos Incisos II e alíneas "b" e "d" e  
IX, do art. 192, a seguinte redação:  
"Art. 192 -..................................  
II - ........................................  
b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o Juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição fixados em lei  
complementar;  
d) na promoção por antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo  
voto de dois terços dos seus membros, repetindo-se  
a votação até fixar-se a indicação.  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas, identificados os  
votantes e tomadas pelo voto da maioria absoluta  
de seus membros." 
Justificativa: 
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A modificação na alínea “b”, do inciso II, além de melhorar a redação estabelece mais uma garantia 
para assegurar as promoções por merecimento, exigindo que o Juiz integre o primeiro quinto da lista 
de antiguidade. 
A modificação na alínea “d”, do inciso II, aperfeiçoa a redação, eliminando a expressão “conforme 
procedimento próprio”, por ser desnecessária. 
No inciso IX, modificou-se o quórum exigido para as decisões administrativas, substituindo-se a 
exigência de 2/3 (dois terços) pela maioria absoluta, visando a agilização da administração dos 
Tribunais. 
Todas as modificações visam melhorar a sistematização da matéria, tornando-a mais adequada ao 
texto do artigo. 
   
   EMENDA:02903 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Modifica a redação do inciso V do art. 192:  
V - a aposentadoria com remuneração integral  
no final da carreira é compulsória aos setenta  
anos e por invalidez, e facultativa aos trinta  
anos de serviço, após cinco anos de efetivo  
exercício na judicatura. 
Justificativa: 
A redação apresentada é melhor que a do anteprojeto, quando não se sabe se a aposentadoria aos 
trinta anos de serviço é ou não com remuneração integral. 
O texto apresentado fala em remuneração, a fim de evitar artificialismos muito comuns, onde se dava 
um vencimento baixo e vários penduricalhos; aquele era irredutível e estes variáveis não atingindo os 
aposentados. 
A redução de dez para cinco anos de efetivo exercício na judicatura atende melhor os interesses, já 
que o quinto constitucional pode ser composto por Ministério Público com 35 anos de serviço e não 
haveria sentido em obrigá-lo a permanecer mais dez anos. Por outro lado, o interesse dos dez anos 
era para evitar a nomeação de ministros no Supremo Tribunal já perto da compulsória. Ora, a 
nomeação de ministros já foi modificada de 60 para 65 anos, perdendo assim objetividade dos dez 
anos. 
   
   EMENDA:03057 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Modificada a redação do inciso V do Art. 192:  
V - a aposentadoria, com vencimento  
integrais, é compulsória aos setenta anos e por  
invalidez, e facultativa aos trinta anos de  
serviço, após cinco anos de efetivo exercício na judicatura. 
Justificativa: 
Da maneira como está redigido parece que a aposentadoria do magistrado somente é com 
vencimentos integrais, quando for compulsória. A nova redação parte do mais genérico para as 
diferenças específicas, consoante a boa técnica legislativa. 
Quanto à obrigatoriedade do exercício da judicatura por dez anos constitui uma aberração jurídica, já 
que existem aposentadorias com trinta anos, como é o caso das mulheres e de alguns servidores 
público, conforme constituições estaduais. Obrigar a alguém o exercício de um decênio não constitui 
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uma boa politica, já que em nenhuma profissão se exige a obrigatoriedade de exercício para se poder 
aposentar. 
Ainda há que salientar que os membros dos Supremos Tribunais Federal podem ser indicados para 
aquele órgão com sessenta e cinco anos (art.204 do Anteprojeto). 
Escapam por tangência justamente aqueles a quem se destina a obrigatoriedade. 
   
   EMENDA:03092 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acréscimo ao art. 192 e modifica o inciso I do art. 195:  
Art. 192 - ...  
X - todos os magistrados elegerão os órgãos  
diretivos dos tribunais a que pertençam e opinarão  
sobre o orçamento.  
Art. 195 - ...  
I - retirar as palavras "eleger seus órgãos diretivos" 
Justificativa: 
Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por uma minoria sem representação. Todos 
os membros do Poder Judiciário deverão ter a mesma oportunidade que os demais órgãos para 
escolher seus membros diretores. Assim acontece com o Senado, com a Câmara e Assembleias de 
Deputados, com a Câmara de Vereadores e com o próprio Ministério Público (art.235, §1° do 
anteprojeto) e com a Ordem dos Advogados do Brasil. 
O número de representantes dessas entidades é bem maior e mais disperso. Com esse dispositivo 
estar-se-ia estendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes. 
 
   
   EMENDA:03648 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
dar ao inciso V do art. 192 do anteprojeto do  
Relator a seguinte redação:  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta e cinco  
anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
A emenda proposta aumenta o prazo para aposentadoria voluntária de 30 para 35 anos de serviço. 
O projeto estabelece que não há distinção entre trabalho, intelectual e manual, bem como não haverá 
privilegiamento em razão da natureza do trabalho ou qualquer outra condição social ou individual 
(art.13, III, f) do anteprojeto). 
Da mesma forma, o anteprojeto estabelece o prazo de 35 anos de serviço para a aposentadoria do 
servidor público e dos trabalhadores em geral. 
Por que então, período menor para os magistrados e membros do Ministério Público? 
Assim, visando compatibilizar o texto e em respeito aos princípios consagrados pelo anteprojeto o 
tratamento a ser dispensado aos Magistrados e membros do Ministério Público, deve ser o mesmo 
dispensado aos demais servidores públicos e trabalhadores em geral. 
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   EMENDA:03836 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 192.  
Inclua-se, no art. 192 do anteprojeto, o  
inciso X, com esta redação:  
"X - As decisões jurisdicionais serão fundamentadas". 
Justificativa: 
Sistematizam-se as disposições do anteprojeto, eliminando da Seção II, do Capitulo IV – DO 
JUDICIÁRIO – a norma do art.206 e se incluindo na Seção I, do mesmo capitulo, regra 
correspondente, estabelecendo que todas as decisões jurisdicionais devem ser fundamentadas. Com 
isso, regula-se no lugar próprio, que é a Seção I, do Judiciário, a matéria que é geral para todos os 
Tribunais, não se fazendo, assim, necessário manter, na Seção II, a regra do art.206, que em 
emenda autônoma, se prevê a supressão. Quanto ao caráter publico das decisões, já está previsto no 
inciso VIII do mesmo art.192, do Anteprojeto. 
 
   EMENDA:03873 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 192, item VI  
Inclua-se no item VI do Art. 192 do  
Anteprojeto de Constituição o seguinte:  
Item VI - o ato de remoção, disponibilidade e  
aposentadoria do magistrado, por interesse  
público, fundar-se-á em decisão, "por voto  
fundamentado de dois terços do respectivo  
Tribunal, assegurando-se-lhe ampla defesa", e a  
proceder da mesma forma com relação a seus  
próprios Juízes. O procedimento, se a lei  
autorizar, correrá em segredo de Justiça  
"assegurando-se ao Juiz a extração de certidões e  
a optar pela manutenção ou não do sigilo"  
(Vide Art. 192 - item VIII).  
Razões: a inamovibilidade é uma das garantias  
da Justiça isenta. Se o juiz ficar sujeito a um  
Julgamento secreto, consequências graves vão ocorrer:  
- receio de desagradar o Tribunal com  
decisões diferentes e, portanto a sujeição do Juiz  
ao Tribunal, por porta aberta à influência nas  
decisões;  
- o julgamento secreto impede a ampla defesa  
razão de ser do judiciário, garantia nos países civilizados;  
- impede que o juiz se defenda dos boatos que  
surgem em torno do julgamento, comprometendo sua  
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imagem e reputação, bem como, de trazer a público  
suas razões que podem ser do interesse público. 
Justificativa: 
Emenda sem Justificativa  
   
   EMENDA:03875 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. item I.  
Inclua-se no Art. 192, item 2, o seguinte:  
Incluir a palavra público como consta da  
Constituição atual para o ingresso na  
magistratura:  
"ingresso por concurso públicos de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados  
no Brasil e do Ministério Público, obedecidas as  
nomeações à ordem de classificação".  
Evitando-se a possibilidade de interpretação  
em contrária e a adoção de critério político. 
Justificativa: 
Emenda sem Justificativa. 
   
   EMENDA:03876 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 192 alínea A, item II.  
Suprima-se do Art. 192, alínea A, item II,  
promoção automática do magistrado que constar 3  
vezes da lista ou 5 alternadas.  
É contrassenso a promoção por mérito  
obrigatório/automático.  
Também cria um ambiente propício à adulação,  
trazendo como consequência nefasta e desagregação,  
a politicagem sem princípios, a barganha de cargos  
para filhos e parentes, o que vem comprometer a  
isenção nas decisões.  
Também o merecimento apurado num dado momento  
pode ser superado posteriormente. O merecimento é  
avaliado a cada tempo, é escolha discriminatória,  
política. 
Justificativa: 
Emenda sem Justificativa  
   
   EMENDA:03877 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 192, item II,  
alínea D.  
Suprima-se do Art. 192, item II, alínea D do  
Anteprojeto de Constituição o seguinte:  
"Na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de 2/3 de seus membros, etc."  
Razões: A letra D do Art. 192, II, deve ser  
suprimida do texto pois invalida a garantia da  
promoção por antiguidade do magistrado de  
carreira. A única maneira de resguardar a isenção,  
nas decisões, a independência do juiz é a garantia  
da promoção por antiguidade, evitando o receio do  
juiz de desagradar, com suas decisões os  
tribunais; o temor de não atender a injunções  
política para solução de determinado caso; a ver-  
se obrigado a realizar acordos "políticos" sobre  
cargos do judiciário para filhos, afilhados e  
parentes de membros dos Tribunais.  
Mas se o magistrado puder ter recusada sua  
antiguidade pelo Tribunal, de nada valerá a  
possibilidade da promoção por antiguidade.  
Por outro lado, se algo houver contra o juiz,  
se não for bom para o tribunal, também não o  
deverá ser para a primeira instância, cabendo ao  
Tribunal tomar e assumir as medidas cabíveis. 
 Justificativa: 
Emenda sem Justificativa. 
 
   EMENDA:04011 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso IX, do artigo 192, do  
anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 192 - ................................  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas e identificados os votantes". 
Justificativa: 
Não parece adequado exigir-se quórum qualificado para toda e qualquer decisão administrativa, o 
que poderá importar paralisia da ação dos Tribunais. 
   
   EMENDA:04224 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 192 do Anteprojeto de  
Constituição o inciso X com a seguinte redação:  
Art. 192, X "nos Tribunais com número  
superior a vinte e cinco julgadores será  
constituído órgão especial, com o mínimo de onze e  
o máximo de vinte e cinco membros, para o  
exercício das atribuições administrativas e  
jurisdicionais, de competência do Tribunal Pleno,  
bem como para a uniformização da jurisprudência no  
caso de divergência entre seus grupos e seções". 
Justificativa: 
Fica mantida a redação ao inciso V do art. 144 da atual Constituição, o que possibilita que os 
Tribunais com grande número de componentes se reúnam e discutam as questões pertinentes ao 
Tribunal Pleno com um razoável número de membros. 
Tal dispositivo racionaliza os julgamentos e possibilita que as Cortes de Justiça mais numerosas 
tenham condições materiais de se reunir em Tribunal Pleno para o julgamento de feitos que lhes são 
pertinentes. Tal assunto não está previsto no Anteprojeto, o que se constitui em grave lacuna que não 
pode ser suprida por lei ordinária, já que versa sobre assunto constitucional. 
   
   EMENDA:04514 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do art. 192 a seguinte redação:  
VIII - Nenhum órgão do Poder Judiciário pode  
realizar sessões ou julgamentos secretos e emitir  
decisões não fundamentadas. Se o interesse público  
o exigir, a lei poderá limitar a presença em  
determinados atos às partes e aos seus advogados 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, em função do sistema, uma vez que propomos a supressão do art. 206. 
   
   EMENDA:04516 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 192 a seguinte redação:  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais de Justiça dos Estados não menos do que  
perceberem os Secretários de Estado, nem menos de  
noventa por cento do que perceberem, a qualquer  
título, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
não podendo ultrapassar os debates. 
Justificativa: 
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Aprimoramento da redação. 
   
   EMENDA:04625 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dê-se ao artigo 192, item IV a seguinte redação:  
"Os vencimentos dos magistrados serão fixados  
com diferença não excedente de 10% de uma para  
outra das categorias, atribuindo-se aos membros do  
Supremo Tribunal Federal e aos dos Tribunais de  
Justiça vencimentos não inferiores aos percebidos,  
a qualquer título, pelos Ministros de Estado e  
Secretários de Estado-membro, respectivamente,  
ressalvadas as vantagens pessoais." 
Justificativa: 
A vinculação de vencimentos do modo como está prevista no texto original retira praticamente dos 
Estados-membros da Federação a atribuição de fixar os vencimentos de seus magistrados e o 
vencimento de todas aquelas categorias cuja projeto, que procura resguardar a autonomia dos 
Estados, além de não levar em conta, para tanto, a situação financeira de cada um deles. 
   
   EMENDA:04626 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se no item V do artigo 192, do  
Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator, a  
cláusula ... "após dez anos de exercício na judicatura". 
Justificativa: 
O presente dispositivo conflita com as normas do artigo204, que limita a idade máxima de ingresso no 
supremo Tribunal Federal em 65 anos, circunstância que levaria à aposentadoria compulsória 
aqueles que, com apenas 5 anos de judicatura, ingressassem nela com a idade-limite do artigo 
citado. 
Depois disso é de se considerar os artigos 193, 210, item I, 215, §1o, letra a, 224, item II, 225, item 
III, 231, §1o, letra a. Todos eles disciplinaram o ingresso de profissionais em advocacia, ou de 
membro de Ministério Público, na Magistratura de 2° instância, e já exigem profissional de 10 anos de 
exercício para essa investidura. É de se considerar também que o dispositivo, como está redigido, 
estabelece critério díspar com o estabelecido para o Supremo Tribunal Federal, que apenas limita a 
idade do cidadão para o seu ingresso na Instituição, o que vem possibilitar a convocação de juristas e 
estudiosos consagrados para o desempenho dessas altas funções, mesmo sem o compromisso de 
haverem participado da magistratura anteriormente. 
   
   EMENDA:04933 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 106  

 

Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea C do inciso II do art. 192 a  
seguinte redação:  
Art. 192, II, "c": no caso de merecimento  
disporá a lei sobre a adoção de critérios  
objetivos para a sua aferição, dentre os quais a  
pontualidade na prestação jurisdicional, podendo  
levar em conta a frequência e a aprovação em  
cursos de aperfeiçoamento na Escola da  
Magistratura de cada Estado. 
Justificativa: 
Fica restaurada a redação do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e 
Ministério Público, que prevê a reciclagem cultural e profissional do Magistrado como requisito que 
pode ser levado em consideração para o aferimento de seu merecimento para a promoção. 
Esta previsão de reciclagem dos conhecimentos técnicos do Magistrado é saudável e altamente 
saneadora, pois praticamente impede a sua estagnação cultural e consequentemente o 
prosseguimento quase automático de sua carreira. 
Por final fica consignado que a presente proposta foi encaminhada à Assembleia Nacional 
Constituinte pela Associação dos Magistrados Brasileiros. 
 
   
   EMENDA:05140 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 192, inciso IV, do anteprojeto  
seja dada a seguinte redação:  
Art. 192. .............................. 
I - ........................................  
II - ........................................  
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra entrância, atribuindo-se  
aos integrantes dos Tribunais superiores e de  
Justiça não menos de noventa por cento do que  
perceberem, a qualquer título, os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal, não podendo ultrapassar  
os destes, aos quais é assegurada remuneração não  
inferior à dos Ministros de Estado. Nos Estados,  
os integrantes dos Tribunais de Justiça também não  
poderão perceber vencimentos menores que os de  
Secretário de Estado e os Juízes dos Tribunais  
inferiores não menos de 95% de remuneração dos  
desembargadores. 
Justificativa: 
Com a emenda proposta, buscam-se dois objetivos: 1.Assegurar uma garantia remuneratória aos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal; 2. Aprimorar a redação da norma, que no texto original 
vincula os vencimentos dos integrantes dos Tribunais Superiores Federais aos de Secretário de 
Estado, sem que se sabia qual deles serviria de paradigma. 
   
   EMENDA:05141 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que o art. 192 do anteprojeto seja  
acrescido um parágrafo único, com a seguinte redação:  
Art. 192. ..................................  
Parágrafo único. O quórum qualificado exigido  
para a aprovação de qualquer matéria será  
determinado pelo número de Juízes do Tribunal em  
condições legais de votar. 
Justificativa: 
A emenda pretende encerrar as discussões e evitar as inúmeras questões sugeridas acerca do 
universo a ser considerado para a definição do quórum especial reclamando para a aprovação de 
diversas matérias submetidas à decisão dos Tribunais. 
Qualquer regra inserida na legislação local poderá ser questionada em face da Constituição, de sorte 
que parece melhor que esta própria se defina propósito. 
   
   EMENDA:05612 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se a letra V do inciso XV, do art. 13, dando-se ao inciso VIII do art. 192 a 
seguinte redação:  
VIII - Nenhum processou ou julgamento será  
secreto, salvo:  
a) se versar sobre vida íntima e familiar;  
b) se o interesse público o exigir conforme  
determinado em lei. 
Justificativa: 
No art.13 é estabelecida a exceção do segredo de justiça para o processo judicial sobre vida íntima e 
familiar, a qual melhor se insere no citado inciso VIII do art.192. 
   
   EMENDA:00669 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "inciso" por "item" no  
§ 4o. do art. 72; no "caput" do art. 83; no  
parágrafo único do art. 107; no § 4o. do art. 109;  
no "caput" do art. 123; no § 2o. do art. 137; no §  
1o. do art. 174; no § 2o. do art. 176; no item III  
do art. 192 e na alínea "b", do item I, do art. 194. 
Justificativa: 
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Não se encontra uma vez sequer, na Constituição em vigor, de boa técnica legislativa, a palavra 
inciso para significar o dispositivo de numeração romana. É tradicional, no direito brasileiro, como no 
português, o uso da palavra item. 
A partir das subcomissões temáticas, estamos tentando suprimir essa confusão (tanto mais quanto 
em muitos casos cita-se tal dispositivo como “item”), mas ao que parece elas confiaram na Comissão 
de Sistematização e, por isso mesmo, renovamos as emendas, para melhorar a técnica legislativa do 
texto constitucional. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação. 
   
   EMENDA:00671 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "inciso" por "item" no  
§ 4o. do art. 72; no "caput" do art. 83; no  
parágrafo único do art. 107; no § 4o. do art. 109;  
no "caput" do art. 123; no § 2o. do art. 137; no §  
1o. do art. 174; no § 2o. do art. 176; no item III  
do art. 192 e na alínea "b", do item I, do art. 194. 
Justificativa: 
Não se encontra uma vez sequer, na Constituição em vigor, de boa técnica legislativa, a palavra 
inciso para significar o dispositivo de numeração romana. É tradicional, no direito brasileiro, como no 
português, o uso da palavra item. 
A partir das subcomissões temáticas, estamos tentando suprimir essa confusão (tanto mais quanto 
em muitos casos cita-se tal dispositivo como “item), mas ao que parece elas confiaram na Comissão 
de sistematização e, por isso mesmo, renovamos as emendas, para melhorar a técnica legislativa do 
texto constitucional. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação. 
   
   EMENDA:01023 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 192, inciso I  
Suprimir do art. 192, inciso I, a referência  
a "...do Ministério Público..." 
Justificativa: 
 A  Participação de representantes da Ordem dos Advogados  do Brasil nos concursos de ingresso na 
magistratura é suficiente, como revela a experiência, para assegurar uma necessária abertura nesses 
exames. Não se justifica, pois, a ampliação dessa regra, já consagrada entre nós, impondo-se ainda 
a presença de promotores nos concursos de Juízes. O exagero ensejaria situações até mesmo 
constrangedoras. Frequentemente integrantes do Ministério Público, atendendo a uma vocação então 
despertada, inscrevem-se nas provas de ingresso à Magistratura, sendo, se mantida a imposição ora 
emendada, examinados por membros da Instituição que estariam deixando, submetendo-se aos 
riscos de inconscientes e compreensíveis ressentimentos. A disposição que se visa alterar em nada 
melhoria esses concursos e mostra-se inconveniente para Magistrados, recomendando-se a exclusão 
nos concursos da carreira. 
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Parecer:   
   A Emenda visa a retirar a participação do Ministério Público no ingresso, por concurso, de provas e 
títulos, para carreira de Magistrado. Trata-se de inovação patenteadora do mérito, infringindo, 
consequentemente, o § 2o. do Art. 19 do Regimento Interno da ANC.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01630 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - inciso IX do art. 192  
Suprima-se a parte final do inciso IX do art.  
192, ou seja, a proposição "e tomada pelo voto de  
dois terços de seus membros". 
Justificativa: 
Parece que esse “quórum” qualificado para as decisões administrativas dos Tribunais (dois terços de 
seus membros) decorro de algum equívoco. Se as decisões em matéria judicial, solucionando lides 
da maior relevância social, como por exemplo, as de família, menores, algumas até acarretando 
elevadas penas restritivas, à liberdade, são tomadas por maioria simples, não é razoável que todas 
as decisões administrativas desses colegiados, como por exemplo, em face de férias de juízes, etc. 
devam ser tomadas somente por dois terços de seus integrantes. A exigência estaria aludindo a outra 
hipótese, incogitada, porém, no texto mencionado.  
Parecer:   
   O texto original já contém o pretendido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04511 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 192 a seguinte redação:  
"I - ingresso, por concurso, de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados  
do Brasil e do Ministério Público, obedecendo-se,  
nas nomeações, à ordem de classificação." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Redação aperfeiçoada. 
   
   EMENDA:04512 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Dê-se à letra "b" do inciso II do art. 192 a  
seguinte redação:  
"b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância, salvo a  
inexistência de Juiz que atenda ao interstício e a  
não aceitação pelo candidato." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Redação aperfeiçoada. 
   
   EMENDA:04513 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso III do art. 192 a seguinte redação:  
"III - O acesso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância ou,  
onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se  
tratar de promoção para o Tribunal de Justiça,  
observadas as alíneas do inciso II e a classe de origem." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Redação aperfeiçoada. 
   
   EMENDA:04515 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso V do art. 192 a seguinte redação:  
"V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade, e facultativa, aos trinta  
anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Redação aperfeiçoada. 
   
   EMENDA:05143 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que o art. 192, inciso IX, do anteprojeto  
se dê a seguinte redação:  
Art. 192. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
IX - Nos processos disciplinares, as decisões  
administrativas dos Tribunais serão motivadas,  
identificados os votantes e tomadas pelo voto de,  
pelo menos, dois terços de seus membros. 
Justificativa: 
 A norma do Anteprojeto está muito abrangente. Não parece racional que decisões concessórias de 
férias ou licenças, por exemplo, exijam aquele, quórum especial, nem que reclamem os outros 
requisitos anotados no preceito. 
Do mesmo modo, inúmeras outras decisões dispensam as formalidades preconizadas, que, 
entretanto, deverão ser observadas quando se tratar de processo disciplinar, de que pode resultar, 
inclusive a imposição de pana de demissão. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
O "quórum" especial de 2/8 dos membros dos tribunais, estabelecido para as decisões 
administrativas, consta do item IX do art. 89 da Comissão III, não nos cabendo, nesta fase dos 
trabalhos, examinar-lhe o mérito. 
   
   EMENDA:05145 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 192, inciso VI, do anteprojeto  
seja dada a seguinte redação:  
Art. 192.   
I - ........................................  
II - ........................................  
VI - A remoção, disponibilidade ou  
aposentadoria do magistrado, por motivo de  
interesse público, fundar-se-á em decisão de  
processo administrativo, pelo voto de dois terços,  
pelo menos, dos membros do respectivo Tribunal,  
assegurada ampla defesa. 
Justificativa: 
A emenda procura tornar explicito que as providências administrativas arroladas são tomada em 
processo da mesma natureza e busca o aprimoramento da redação da norma. 
Parecer:   
   O texto original já contém o pretendido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05150 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 192, inciso III, do Anteprojeto  
se dê a seguinte redação.  
Art. 192 .......................  
I - ...............................  
II ................................. 
III - O acesso aos Tribunais de Segundo Grau  
far-se-á por antiguidade e por merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância. 
Justificativa: 
Com esta emenda pretende-se que não haja acesso de Tribunal inferior para Tribunal de Justiça, 
sendo a investidura em qualquer deles considerada como final da carreira. 
A fórmula proposta no anteprojeto suprime a indicação de advogado e membros do Ministério 
Público, pelos respectivos órgãos de classe, para o Tribunais de Justiça. 
 O acesso ao Tribunal inferior, no referido modelo constitui simples passagem para o órgão maior, 
independentemente de quaisquer outras considerações, o que não é desejável, principalmente nos 
órgãos menores, que contam com apenas um ou dois representantes daquelas classes. 
Parecer:   
   A Emenda modifica substancialmente o critério de acesso ao Tribunal de Justiça, adotado pelo 
anteprojeto, cerceando a ascensão ao Tribunal Inferior para Tribunal de Justiça. Trata-se de mérito, 
cuja apreciação não cabe nesta fase regimental.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00085 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  
DO PROJETO APRESENTADO PELO SENHOR RELATOR, no  
inc. V, do artigo 188.  
De efeito, suprima-se no inciso V, do artigo  
188 a parte final:  
"...após dez anos de exercício na judicatura". 
Justificativa: 
Data vênia, trata-se de tratamento discriminatório para os Magistrados oriundos das carreiras do 
Ministério Público, bem assim, advogados. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00227 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Remete-se para as Disposições Finais e  
Transitórias do Anteprojeto do Relator o artigo  
188, até o item "d" do item no. II. O item de no.  
III passaria a ser o artigo 188, renumerando-se os  
demais itens. 
Justificativa: 
Os dispositivos indicados nessa emenda poderão compor as Disposições finais, haja vista que, 
elaboradas as leis a que se refere o presente artigo 192, as presentes normas resultarão como 
perfeitamente dispensáveis no texto constitucional. 
Parecer:   
   Está parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00601 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se como § único ou onde couber no  
projeto constitucional, a seguinte EMENDA :  
"O Disposto no inciso III do Art. 188 não  
prejudicará a antiguidade dos magistrados  
amparados pelo art. 142 da Lei Complementar no. 35  
de 14-3-1979". 
Justificativa: 
O inciso III do art. 188 do anteprojeto da Constituição trata do acesso aos Tribunais de Justiça, 
alternadamente, por antiguidade e merecimento, apurados na última entrância ou, onde houver, nos 
Tribunais de Alçada. 
No atual Estado do Rio de Janeiro, a última entrância denominada; entrância especial, é composta 
pelos juízes dos Tribunais de Alçada, dos juízes da capital e dos magistrados que na data da 
fusão/dos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, integravam a última entrância dos dois 
Estados. 
Na organização da Justiça dos Estados, ficou estabelecido/que onde houvesse Tribunal de Alçada, 
constituiria ele, para efeito de acesso ao Tribunal de Justiça a mais alta entrância da Magistratura. 
(§ 3o do art. 100 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Lei Complementar n° 35/79) 
A fim de evitar tratamento desigual e injusto já o legislador na mesma lei complementar, em seu 
art.142 estatuiu. 
“Art. 142, No estado do Rio de Janeiro a aplicação do dispositivo no § 3° do art. 100 não poderá 
afetar a antiguidade que tiverem na data da entrada em vigor desta lei, os juízes que atualmente 
compõem a entrância especial, entre os quais se incluem os juízes que integram os Tribunais de 
Alçada.   
Parecer:   
   Questão plenamente resolvida pela legislação já existente. O texto do Projeto, que se pretende 
modificar, não retira o direito dos magistrados de última entrância.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00955 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 188, inciso I  
Suprimir do art. 188, inciso I, a referência  
a "...do Ministério Público..." 
Justificativa: 
A participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil nos concursos de ingresso na 
Magistratura é suficiente, como revela a experiência para assegurar uma necessária abertura nesses 
exames. Não se justifica, pois, a ampliação dessa regra, já consagrada entre nós, impondo-se ainda 
a presença de Promotores nos concursos de Juízes. O exagero ensejaria situações até mesmo 
constrangedoras. Frequentemente integrantes do Ministério Público, atendendo a uma vocação então 
despertada, inscrevem-se nas provas de ingresso à Magistratura, sendo, se mantida a imposição ora 
emendada, examinados por membros da Instituição que estariam deixando, submetendo-se aos 
riscos de inconscientes e compreensíveis ressentimentos. A disposição que se visa alterar em nada 
melhoraria esses concursos e mostra-se inconveniente para Magistrados, recomendando-se a 
exclusão nos concursos da carreira. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00989 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 188, incisos I e III.  
Altera o inciso I do art. 188, suprime seu  
inciso III, e renumera os demais incisos.  
Art. 192, inciso I - O acesso ao cargo  
inicial e final da magistratura de carreira far-  
se-á por concurso de provas e títulos, com a  
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do  
Ministério Público, obedecendo-se, nas nomeações,  
a ordem de classificação. A Lei disporá sobre os  
requisitos para inscrição no concurso. 
Justificativa: 
Não tem sido edificante para a vida democrática de nosso país e para a boa distribuição da Justiça os 
critérios utilizados para a escolha de desembargadores e ministros que, ao longo de nossa história, 
compõem nossos tribunais. 
Aqueles vinculados à escolha por merecimento tem sido em sua maioria ou em sua quase totalidade, 
eivados de sentimentos grupais, nepóticos, partidários, clânicos ou regionais. 
Exceções existem, sim, para confirmar a regra.  
O merecimento decorrente do exercício do dever judicante, praticado com independência, altivez, 
competência e presteza rarissimamente habilitam ou recomendam que juízes ou membros do 
Ministério Público aos cargos finais das respectivas carreiras. 
O instituto político de livre escolha pelo Chefe do Executivo, com brevíssimos intervalos, sempre foi 
praticado, entre nós, de modo equívoco e antidemocrático.  
No império a regra da livre escolha de magistrados, todos, de logo, vitalícios, sem outro requisito que 
a vontade do Imperador, encontrava limitações, apenas quanto ao Supremo Tribunal de Justiça, cujos 
membros eram tirados das Relações por suas antiguidades (art.163 da Constituição de 25.03.1824). 
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É claro que sob tão frágeis critérios de escolha não pode causar espécie que aquele texto 
constitucional tratasse, de pronto em relação a Juízes de “suborno, peita, peculato e concussão” e os 
meios de que dispunham os jurisdicionados para enfrentar tais mazelas (art. 157 da Constituição de 
1824). 
Nos albores da República, todos sabem, que a regra do Art. 56 da Constituição de 1891 abriu 
espaços à nomeação do Dr. Barata Ribeiro, médico de grande nomeada e político eminente, para o 
Supremo Tribunal Federal, forma acintosa e que mostrava a um só tempo, a impropriedade do texto 
legal e a que aberrações poderia conduzir o instituto da livre escolha, irresponsavelmente conduzido 
sob o fundamento subjetivo do “notório saber” e “vida ilibada”. 
A constituição de 1934(art.104, alínea “a”) ao introduzir, no que concerne à Justiça dos Estados, o 
principio do concurso público para investidura nos primeiros graus da magistratura, inicia uma 
viragem histórica que avançou posteriormente para a Justiça Federal, sem alcançar, contudo, os 
cargos finais da carreira. 
É bem verdade que a experiência da irresponsabilidade do Executivo nos critérios da escolha “ad- 
libitum” vem sendo contingenciada por uma série de artifícios que variam de listas tríplices e 
sêxtuplas até a prévia anuência de corpos políticos. 
Todavia, se a tumultuada vida republicana brasileira, com suas revoluções, estados de sítio e longos 
períodos de autoritarismo, assim na área federal como estadual, apenas agravou o quadro 
antidemocrático da composição dos tribunais, o Executivo, principal responsável por essas escolhas, 
inspirou-se sempre muito mais em motivações personalistas do que nos superiores interesses da 
Justiça. O segundo critério utilizado no provimento dos cargos finais da magistratura é, 
lamentavelmente, o da antiguidade. Tal critério, com o devido respeito à senectude, nada expressa 
em relação ao jurisdicionado; nem presteza, nem competência, nem capacidade, estão 
necessariamente articulados com a antiguidade do escolhido. 
Ao revés ele eleva aos tribunais magistrados cansados, próximos da aposentadoria, desestimulados, 
genros, filhos, sobrinhos, todos em idade adulta e a empregar. Formam, ordinariamente, o pano de 
fundo aluir e docilizar vontades frente àquelas forças que lhe propiciaram a ascensão.  
O princípio contido na presente proposição, consequência lógica da evolução democrática do Poder 
Judiciário, assegurará o acesso aos tribunais a quantos, apoiados na sua capacidade, dedicação à 
Justiça, probidade e competência, aspirem chegar aos cargos finais da magistratura de carreira, 
armados da confiança em si mesmo, sem subserviência a cortes. 
No envolver da nossa democracia o princípio que ora procura abrigo constitucional guarda simetria 
com a regra já admitida para o magistério e contida no Art. 176, § 3o, item VI da Constituição em 
vigor. 
Como não se busca elidir ou esconder o caráter politico dos tribunais, assinale-se de pronto que o 
concurso não exclui a apreciação dos nomes aprovados pelo corpo político que a constituição julgar 
competente, antes de sua nomeação definitiva. 
A semelhança do magistério superior onde as congregações se manifestam sobre o concurso e dos 
concursados antes da indicação para o provimento das cátedras, o corpo político constitucionalmente 
definido, fará seu pronunciamento antecipado a nomeação para o acesso ao tribunal. 
Sem querer antecipar as regras de tal concurso – para cingir-me tão só ao princípio constitucional – 
que serão objeto da deliberação do legislador ordinário, e apenas para aclaramento da matéria , 
poderíamos avançar, exemplificativamente, alguns pontos: percentual de feitos julgados em 
determinado número de anos no total daqueles que foram  submetidos à judicatura do mesmo 
magistrado; percentual de sentenças reformadas por instâncias superiores; permanência  na 
comarca; número mínimo de anos em efetivo exercício  de suas funções etc., etc.,etc. 
A simples possibilidade de ascender ao patamar superior de sua carreira, arrimado em suas próprias 
forças intelectuais e morais, independente de patrocinadores, através de concurso público de títulos e 
provas, motivará o magistrado, assim esperamos, a uma maior independência, uma permanente 
atualização jurídica e produção intelectual, indispensáveis ao exercício, à plenitude, das funções que 
a sociedade lhe confiou.   
Parecer:   
   A proposta conflita com a sistemática geral adotada na elaboração do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01416 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Art. 188, V  
O item V do art. 188 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 188 ....................................  
V - é compulsório a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta anos de  
serviço, após dez anos de exercício efetivo na  
judicatura ressalvado o direito adquirido pela  
ordem jurídica anterior até a data da promulgação  
desta Constituição. 
Justificativa: 
É da tradição do Direito constitucional brasileiro ressalvar o direto adquirido na ordem jurídica 
anterior; todas as vezes que uma nova constituição é elaborada e contenha disposições restritivas de 
situações já constituídas. 
Parecer:   
   Cinco anos de um Nelson Hungria no Supremo Tribunal ou do nonagenário Oliver Wendell Holmes 
na Suprema Corte valem mais do que trinta de um Ministro qualquer. Proibir que um sexagenário seja 
julgador é contrariar a experiência de milênios, a sabedoria de todos os tempos.  
Aético é presumir uma incapacidade inexistente, restringindo-se sem nenhuma justificativa fisiológica 
ou psicológica - a atividade dos mais velhos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01472 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 188, V.  
O item V do art. 188 do anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 188 ....................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta anos de  
serviço, após dez anos de exercício efetivo nos  
Tribunais. 
Justificativa: 
A constituição deve coibir as aposentadorias prematuras de magistrados que ingressam sem 
concurso público. O princípio constitucional da acessibilidade aos cargos públicos não pode servir de 
base para qualquer inatividade aética. 
Parecer:   
   Cinco anos de um Nelson Hungria no Supremo Tribunal ou do nonagenário Oliver Wendell Holmes 
na Suprema Corte valem mais do que trinta de um Ministro qualquer. Proibir que um sexagenário seja 
julgador é contrariar a experiência de milênios, a sabedoria de todos os tempos.  
Aético é presumir uma incapacidade inexistente, restringindo-se sem nenhuma justificativa fisiológica 
ou psicológica - a atividade dos mais velhos.  
Pela rejeição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 117  

 

   
   EMENDA:01485 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 188, Item IV  
O item IV do artigo 188 do Anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 188 - ..................................  
IV - Os vencimentos dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não poderão ser inferiores aos  
percebidos, a qualquer título, pelo Primeiro  
Ministro, mantendo-se a diferença máxima de dez  
pontos percentuais entre os diferentes graus  
hierárquicos. O vencimento dos Desembargadores  
corresponderão aos de Secretário de Estado, a  
qualquer título, não podendo ultrapassar os dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça,  
mantendo-se, a partir daí, uma diferença máxima de  
dez pontos percentuais entre as entrâncias ou  
graus hierárquicos. 
Justificativa: 
Os vencimentos dos magistrados devem ter explicitação no texto constitucional. A constituição deve 
manter a hierarquia necessária entre as diversas funções da magistratura. 
Parecer:   
   Há proposta mais perfeita. A presente admite que o Tribunal de Justiça, que corresponde ao 
Tribunal Regional Federal, tenha vencimentos superiores aos deste.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01515 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 188, item IX  
O item IX do Artigo 188 do Anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 188 - ..................................  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas e identificados os votos.  
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 188, item IX  
O item IX do Artigo 188 do Anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 188 - ..................................  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas e identificados os votos. 
Justificativa: 
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O relevante no dispositivo e que o faz necessário é a motivação obrigatória das decisões 
administrativas com a respectiva identificação dos votos. O quórum, por ventura, adotado deve ficar 
restrito ao regimento interno já que não é matéria constitucional. 
Ademais, a exigência de dois terços, no texto constitucional, poderá tornar impeditiva a modificação 
de decisões que venham a ser inconvenientes ou importunos. 
Parecer:   
   De acordo com a justificativa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01523 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 188  
Acrescente-se ao art. 188, após "... leis  
complementares federal e estadual..." a expressão  
"de iniciativa do Supremo Tribunal de Justiça e  
dos Tribunais de Justiça", mantido o texto  
remanescente. 
Justificativa: 
Impõe-se essa restrição quanto à iniciativa de tais leis complementares, por referirem-se elas à 
disciplina peculiar à magistratura. Apenas os mencionados Tribunais terão condições para aferir o 
mérito e a oportunidade desses diplomas.  
Parecer:   
   A experiência tem demonstrado que o Judiciário é mais adequado para a conservação do que para 
a criação do Direito.  
Não se deve entravar a iniciativa do Congresso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01525 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - item VII do art. 188  
O item VII do art. 188 passa a ter a seguinte redação:  
VII - No caso de mudança da sede da comarca  
para outro Município, ao magistrado será facultado  
remover-se para a nova sede, para outra comarca de  
igual entrância, ou obter disponibilidade  
vencimentos integrais. 
Justificativa: 
Como redigido, o dispositivo pode ensejar exagero incogitados na “ ratio juris” da norma, assim, se 
ocorresse a transferência da sede do juízo no mesmo Município, apenas de um distrito para o outro, 
ainda assim a faculdade excepcional concedida tradicionalmente no magistrado, poderia ser 
invocada. Recentemente, em São Paulo, juízos distritais foram concentrados em juízos regionais 
nesse caso, seria impensável a disponibilidade voluntária com vencimentos integrais, dos juízes 
desses juízos com sede transferida. Mas, como redigida a proposta a emendada permitiria a 
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invocação desse direito. A alteração é a seguinte:   “ ao invés de mudança da sede da comarca para 
outro Município”. Nada mais.  
Parecer:   
   De acordo com a justificativa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01526 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - inciso IX do art. 188  
Suprima-se a parte final do inciso IX do art.  
188, ou seja, a proposição "e tomada pelo voto de  
dois terços de seus membros 
Justificativa: 
Parece que esse “quórum” qualificado para as decisões administrativas dos Tribunais (dois terços de 
seus membros) decorre de algum equívoco. Se as decisões em matéria judicial, solucionando lides 
da maior relevância social, como, por exemplo, as de família, menores, alguns até acarretando 
elevadas normas restritivas à liberdade, são tornadas por maioria simples, não é razoável que todas 
as decisões administrativas desses colegiados, como por exemplo, em face de férias de juízes, etc. 
devam ser tomadas somente por dois terços de seus integrantes. A exigência estaria aludindo a outra 
hipótese, incogitada, porém, no texto mencionado.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:01528 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Inciso VIII do art. 188  
Acrescente-se no inciso VIII do art. 188,  
após "a lei", o seguinte: "ou o Regimento do  
respectivo Tribunal." 
Justificativa: 
O princípio processual da publicidade apenas deve ser excepcionado em hipóteses excepcionais, 
expressamente previstas. Mas, essa ressalva há de ficar também à discrição do Tribunais, como 
tradicionalmente ocorre. A disciplina dessa matéria apenas por lei, mostra a experiência, poderia não 
prever suficientemente esses casos, em que a intimado das partes impõe maior resguardo. Ademais, 
não se justifica a alteração de um critério, como o vigente, que tem provado bem. A matéria não é 
tipicamente constitucional. Mas, a ser regulamentada nesse nível, parece esse reparo, objetivando 
nessa Emenda. Aliás, o Regimento do Tribunais tem eficácia normativa de lei em sua área de 
competência. 
Parecer:   
   O problema poderá ser resolvido no próprio Regimento do Tribunal.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01554 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO  
BRASIL  
Ao art. 188, II, c - suprimir  
Ao art. 188, II, d - suprimir  
Ao art. 188, VI, - IV - "os vencimentos dos  
magistrados serão fixados com diferença não  
excedente de 10% de uma para outra das categorias,  
atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal  
Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos  
não inferiores aos percebidos a qualquer título  
pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado  
membro, respectivamente, ressalvadas pessoais."  
Ao art. 188, VI - suprimir  
Ao art. 188, VII - suprimir  
Ao art. 188, VIII - suprimir  
Ao art. 188, IX - suprimir  
Ao art. 190 - suprimir o caput, renumerando  
os incisos I, II e III para V, VI e VII.  
Ao art. 191 que resulta acrescido, dos  
incisos anteriores fundir as alíneas a e b  
dando-lhes a seguinte redação:  
a) a alteração do número de seus membros, a  
criação e extinção de cargos?  
b) a criação ou extinção de Tribunais de  
Alçada.  
Ao art. 193 suprimir o parágrafo II.  
Ao art. 194 - deslocar para a seção VI dos  
Tribunais e Juízes do Trabalho.  
Ao art. 195 suprimir.  
Ao art. 196, parágrafo 1o. "cada Tribunal  
elaborará própria, sendo-lhe repassado o numerário  
correspondente a sua dotação, em duodécimos, até o  
dia 10 de cada mês, sob pena de crime de  
responsabilidade;  
Ao art. 212 parágrafo 1o. "o Tribunal  
Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três  
ministros, sendo:  
Ao art. 212, § 1o., a) vinte e um togados e  
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo: treze dentre os Juízes de carreira da  
Magistratura do Trabalho e quatro dentre Juízes  
dos Tribunais Regionais oriundos da classe dos  
advogados e quatro dentre os originários do  
Ministério Público;  
b) doze classistas e temporários em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República, escolhidos em lista tríplice organizada  
pelas confederações das respectivas categorias;  
c) suprimir  
Ao art. 213 - "Poderá ser criado, em cada  
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Estado, um Tribunal Regional do Trabalho:"  
Ao art. 218 suprimir "...e aposentadoria  
regulada em lei."  
Ao art. 218 § 1o. - suprimir  
Ao art. 218 § 2o. que passará a ser o  
primeiro - "recusando-se o empregador à negociação  
ou à arbitragem é facultado a qualquer das partes  
ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo a  
Justiça do Trabalho estabelecer normas e  
condições, respeitadas as disposições  
convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho." 
Justificativa: 
As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele 
não se compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já 
satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas. 
Na hipótese do art. 196 e sua supressão como caput deve-se a que existem no corpo do anteprojeto 
Tribunais Regionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste 
anteprojeto e, em vingando a redação do art. 196, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por 
outro lado, no inciso VII, A) a redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) 
passando, então o C) para aquele lugar. 
O atual art. 194 melhor se situará na seção que trata da Justiça do Trabalho. 
A operação proposta ao art. 196, §1° pretende tornar explicito que cada Tribunal é uma unidade 
orçamentária, dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais 
Federais e do Trabalho assim estavam sendo considerados e a eles se subordinam numerosos 
órgãos do primeiro grau. 
No art. 212 as alterações buscam a ampliação do número de Ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho uma vez que além da pletora de processos que ali aguardam solução se somarão 
naturalmente aqueles que decorrem da ampliação da competência; proposta neste anteprojeto e que 
redundará num considerável acréscimo no número de recursos. Também se alvitra a vinculação da 
nomeação de ministros a existência de uma carreira evitando-se o ingresso na magistratura 
diretamente para o seu terceiro grau. 
Quanto ao art. 213 a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de Tribunais do 
Trabalho em casa Estado face ao escasso movimento processual em muitos deles registrados. Por 
outro lado, a experiência do tribunal em Campinas, como subdivisão de uma unidade federativa, foi 
válida tão somente para a realidade de São Paulo. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. Justifica-se a sugerida supressão do item VIII, do art.188 (presença das 
partes nos julgamentos) item IX do mesmo artigo (decisões meramente administrativas por 2/3 de 
votos), art.199 (regras infraconstitucionais sobre serviços notariais), parágrafo 1o. do art.218 
(autorização para que a Justiça do Trabalho seja escolhida como árbitro). Justifica-se o deslocamento 
do art.194 para a seção relativa à Justiça do Trabalho. Justifica-se nova redação dada ao art.188, IV, 
que no Projeto está de fato confusa. Justifica-se igualmente a nova redação dada ao parágrafo 2o. 
do art.218 (o ajuizamento do dissídio deve realmente ser permitido às duas partes e não apenas ao 
"Sindicato dos Trabalhadores"). Quanto a outras partes da proposta, há certa inadequação entre o 
Projeto atual e a emenda, que foi reapresentada e que se referia a texto anterior. 
   
   EMENDA:01702 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Aditiva  
Dispositivos emendados: arts. 202 e 188, I.  
Suprima-se o art. 202, da Seção II.  
Inclua-se no art. 188, da Seção I, o inciso  
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X, com a seguinte redação:  
Art. 188.......................  
X - Todo julgamento será fundamentado 
Justificativa: 
Esta emenda visa a adequar o texto do projeto segundo os princípios recomendados pela técnica 
legislativa. O atual art.202, embora contendo uma disposição geral, está colocada na seção II, que 
trata da organização e da competência do Supremo Tribunal Federal. Sua redação parcialmente 
repete o que já está contido no art. 188, VIII, da seção I – Disposições  Gerais, o qual veda a 
realização de sessões ou julgamentos secretos por qualquer órgão do Poder Judiciário. Quanto à 
obrigatoriedade da fundamentação de todo julgamento, esta deve ser mantida porque constitui 
principio geral que deverá estender-se a todo e qualquer órgão judiciário, e não apenas ao egrégio 
Supremo Tribunal Federal, como bem o demonstra sua errônea colocação no texto do anteprojeto. 
Parecer:   
   Impede o sistema norte-americano de rejeição de problemas de menos relevância, introduzido no 
Brasil pelo Ministro Victor Nunes, que se destina a evitar julgamentos, a fim de concentrar a atuação 
do Supremo Tribunal nas questões de máxima importância.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01868 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do inciso V do art. 188:  
V - a aposentadoria, com vencimentos  
integrais, é compulsória aos setenta anos e por  
invalidez, e facultativa aos trinta anos de  
serviço, após cinco anos de efetivo exercício na judicatura. 
Justificativa: 
Da maneira como está redigido parece que a aposentadoria do magistrado somente é com 
vencimentos integrais, quando for compulsória. A nova redação parte do mais genérico para as 
diferenças específicas, consoante a boa técnica legislativa. 
Quanto à obrigatoriedade do exercício da judicatura por dez anos constitui uma aberração jurídica, já 
que existem aposentadorias com trinta anos, como é o caso das mulheres e de alguns servidores 
públicos, conforme constituições estaduais. Obrigar a alguém o exercício de um decênio não constitui 
uma boa política, já que em nenhuma profissão se exige a obrigatoriedade de exercício para se poder 
aposentar. 
Ainda há que salientar que os membros do Supremo Tribunal Federal podem ser indicados para 
aquele órgão com sessenta e cinco anos (art. 200 do anteprojeto).  
Escapam por tangência justamente aqueles a quem se destina a obrigatoriedade.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento. A redução de tempo de efetivo exercício na judicatura, para fins de 
aposentadoria, como formulada na Emenda, não cria privilégio.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:01971 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Ao Projeto de Constituição do Brasil.  
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Ao art. 188, II, c - suprimir  
Ao art. 188, II, d - suprimir  
Ao art. 188, IV - "Os vencimentos dos  
magistrados serão fixados com diferença não  
excedente de 10% de uma para outra das categorias,  
atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal  
Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos  
não inferiores aos percebidos a qualquer títulos  
pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado  
membro, respectivamente, ressalvadas vantagens  
pessoais."  
Ao art. 188, VI - suprimir  
Ao art. 188, VII - suprimir  
Ao art. 188, VIII - suprimir  
Ao art. 188, IX - suprimir  
Ao art. 192 - suprimir o "caput", renumerando  
os inciso I, II e III para V, VI e VII.  
Ao art. 191 que resulta acrescido do inciso  
III do art. 192 fundir as alíneas "a" e "b"  
dando-lhes a seguinte redação:  
a) a alteração do número de seus membros, a  
criação e extinção de cargos;  
b) a criação ou extinção de Tribunais de Alçada.  
Ao art. 193 suprimir o inciso II.  
Ao art. 194 - deslocar para a seção VI dos  
Tribunais e Juízes do Trabalho. Cap. IV - tít. V.  
Ao art. 195 - suprimir  
Ao art. 196, parágrafo 1o. "cada Tribunal  
elaborará orçamento próprio, sendo-lhe repassado o  
numerário correspondente a sua dotação, em  
duodécimos, até o dia 10 de cada mês, sob pena de  
crime de responsabilidade;  
Ao art. 212 parágrafo 1o. "o Tribunal  
Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três  
ministros, sendo:  
Ao art. 212, § 1o. a) vinte e um togados e  
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo: treze dentre os juízes de carreira da  
Magistratura do trabalho, quatro dentre Juízes dos  
Tribunais Regionais oriundos da classe dos  
advogados e quatro dentre os originários do  
Ministério Público;  
b) doze classistas e temporários em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República, escolhidos em lista tríplice organizada  
pelas confederações das respectivas categorias;  
Ao art. 213 - "Só poderá ser criado, em cada  
Estado, um Tribunal Regional do trabalho."  
Ao art. 216 - suprimir "... e aposentadoria  
regulada em lei."  
Ao art. 218, § 1o. - suprimir  
Ao art. 218, § 2o. que passará a ser o  
primeiro - "recusando-se o empregador à negociação  
ou à arbitragem é facultado a qualquer das partes  
ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo,  
a Justiça do Trabalho estabelecer normas e  
condições, respeitadas as disposições  
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convencionada e legais mínimas de proteção ao  
trabalho." 
Justificativa: 
As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele 
não se compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já 
satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas.  
Na hipótese do art.192 a sua supressão como caput deve-se a que existem no corpo do anteprojeto 
Tribunais Regionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste 
anteprojeto e, em vingando a redação do art.192, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por 
outro lado, no inciso VII, a) a redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) 
passando, então o C) para aquele lugar.  
O atual art. 194 melhor se situará na seção que trata da Justiça do Trabalho. 
A operação proposta ao art.196 §1° pretende tornar explicito que cada Tribunal é uma unidade 
orçamentária, dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais 
Federais e do Trabalho assim estavam sendo considerados e a eles se subordinam numerosos 
órgãos do primeiro grau. 
No art.212 as alterações buscam a ampliação do número de ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho uma vez que além da pletora de processos que ali aguardam solução se somarão 
naturalmente aqueles que decorrem da ampliação da competência, proposta neste anteprojeto e que 
redundará num considerável acréscimo no número de recursos. Também se alvitra a vinculação da 
nomeação de ministros a existência de uma carreira evitando-se o ingresso na magistratura 
diretamente para o seu terceiro grau. 
Quanto ao art. 213 a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de Tribunais do 
Trabalho em cada Estado face ao escasso movimento processual em muitos deles registrados. Por 
outro lado, a experiência do tribunal em Campinas, como subdivisão de uma unidade federativa, foi 
válida tão somente para a realidade de São Paulo. 
Art. 212 – a emenda supressiva justifica-se porque tratando –se de uma função temporária e com 
duração máxima de nove anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure a 
aposentadoria com tão curta duração da atividade no serviço público. Abstraídas outras 
considerações, vale sopesar a opinião pública que se tem maciçamente manifestado contra o que 
soa privilégio.  
Por fim, a supressão do § 1° do art. 218 se propõe porque é um contrassenso atribuir-se à Justiça do 
Trabalho o papel de árbitro de pendência normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí 
resultar. 
Parecer:   
   Pela aprovação do seguinte texto, que se coaduna com o entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização:  
"Os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não excedente de dez por cento de 
uma para outra das categorias, atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal Federal e aos dos 
Tribunais de Justiça vencimentos não inferiores aos percebidos a qualquer título pelos Ministros de 
Estado e Secretários de Estado membro, respectivamente, ressalvadas vantagens pessoais".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02048 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 188, art. 193,  
art. 195, e art. 218 do projeto.  
Suprima-se do projeto:  
a) A alínea "c", do inciso II, do art. 188.  
b) A alínea "d", do inciso II, do art. 188.  
c) Os incisos VI, VII, VIII, IX, do art. 188.  
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d) O parágrafo 3o. do art. 193.  
e) O art. 195.  
f) O § 1o. do art. 218. 
Justificativa: 
As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele 
não se compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinário, já 
satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:02056 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 188, inciso IV, do Projeto.  
Redija-se assim o inciso IV do art. 188:  
Art. 188 - Os vencimentos dos magistrados  
serão fixados com diferença não excedente de 10%  
de uma para outra das categorias, atribuindo-se  
aos membros do Supremo Tribunal Federal e aos dos  
Tribunais de Justiça vencimentos não inferiores  
aos percebidos a qualquer título pelos Ministros  
de Estado e Secretários de Estado membro,  
respectivamente, ressalvadas pessoais. 
Justificativa: 
A hierarquização através da remuneração ora proposta mantém o princípio de hierarquia funcional. 
Parecer:   
   Redação melhor consta de outra emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02093 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 188, no. I, acrescentar ao  
inciso no. I a expressão: "Assegurada, na mesma  
ordem, a escolha das comarcas ou juízos pelo  
candidato aprovado". 
Justificativa: 
Não basta assegurar a ordem classificação na nomeação inicial do juiz, mas é fundamental que, na 
mesma ordem, se lhe dê oportunidade de escolher a comarca, sem apadrinhamento. 
Parecer:   
   Tendo-se fixado que as nomeações deverão obedecer à ordem de classificação, a emenda deve 
ser aprovada, pelo mesmo fundamento do texto emendado. 
   
   EMENDA:02095 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescenta-se um Parágrafo Único ao Art. 188.  
Parágrafo Único - Os tribunais, no caso de  
acesso por merecimento, encaminhará a lista ao  
poder legislativo, que escolherá um dos seus  
integrantes para nomeação, cabendo-lhe, também,  
aprovar a nomeação no caso de acesso por  
antiguidade. 
Justificativa: 
Torna-se obrigatória a intervenção do Poder Legislativo quando se trata de nomeação de Juízes para 
Tribunais. A exemplo do que prevê o Art. 189, paragrafo único, do anteprojeto, não deixando margem 
a dúvida quanto à existência de qualquer exceção. 
Parecer:   
   A emenda praticamente acaba com a promoção por antiguidade, para os tribunais, que é um dos 
suportes da independência dos juízes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02266 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acréscimo ao art. 188 e modifica o inciso I do art. 195:  
Art. 188 - ............................  
X - todos os magistrados elegerão os órgãos  
diretivos dos tribunais a que pertençam e opinarão  
sobre o orçamento.  
Art. 191 - ............................  
I - retirar as palavras: "eleger seus órgãos diretivos" 
Justificativa: 
Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por uma minoria sem representação. Todos 
os membros do Poder Judiciário deverão ter a mesma oportunidade que os demais órgãos para 
escolher seus membros diretores. Assim acontece com o Senado, com a Câmara e Assembleias de 
Deputados, com a Câmara de Vereadores e com o próprio Ministério Público (art. 231 §1° do 
anteprojeto) e com a Ordem dos Advogados do Brasil. 
O número de representantes dessas entidades é bem maior e mais disperso, com esse dispositivo 
estar-se-ia estendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes. 
Parecer:   
   Permite que juízes de primeira instância sejam eleitos para a direção dos tribunais de segunda - o 
que propiciaria uma quebra da hierarquia.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02458 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se aos Incisos II e alíneas "b" e "d", e  
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IX, do art. 188, a seguinte redação:  
"Art. 188 -..................................  
II - ........................................  
b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o Juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição fixados em lei  
complementar;  
d) na promoção por antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo  
voto de dois terços dos seus membros, repetindo-se  
a votação até fixar-se a indicação.  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas, identificados os  
votantes e tomadas pelo voto da maioria absoluta  
de seus membros." 
Justificativa: 
A modificação na alínea “b”, do Inciso II, além de melhorar a redação estabelece mais uma garantia 
para assegurar as promoções por merecimento, exigindo que o Juiz integre o primeiro quinto de lista 
de antiguidade. 
A modificação na alínea “d”, do inciso II, aperfeiçoa a redação eliminando a expressão “conforme 
procedimento próprio”, por ser desnecessária. 
No inciso IX, modificou-se o quórum exigido para as decisões administrativas, substituindo-se  a 
exigência de 2/3 (dois terços) pela maioria absoluta, visando a agilização da administração dos 
Tribunais. 
Todas as modificações visam melhorar a sistematização da Matéria, tornando-se mais adequada ao 
texto do artigo. 
Parecer:   
   A proposição mescla "merecimento" e "antiguidade" num sistema híbrido de promoção que não 
ostenta reciprocidade, favorecendo, assim, somente aos mais antigos. 
   
   EMENDA:02749 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Modifica a redação do inciso V do art. 188:  
V - a aposentadoria com remuneração integral  
no final da carreira é compulsória aos setenta  
anos e por invalidez, e facultativa aos trinta  
anos de serviço, após cinco anos de efetivo  
exercício na judicatura. 
Justificativa: 
A redação apresentada é melhor que a do anteprojeto, quando não se sabe se a aposentadoria aos 
trinta anos de serviço é ou não com remuneração integral. 
O texto apresentado fala em remuneração, a fim de evitar artificialismos muito comuns, onde se dava 
um vencimento baixo e vários penduricalhos; aquele era irredutível e estes variáveis não atingindo os 
aposentados. 
A redução de dez para cinco anos de efetivo exercício na judicatura atende melhor os interesses, já 
que o quinto constitucional pode ser composto por Ministério Público com 35 anos de serviço e não 
haveria sentido em obrigá-lo a permanecer mais dez anos. Por outro lado, o interesse dos dez anos 
era para evitar a nomeação de ministros no supremo Tribunal já perto da compulsória. Ora, a 
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nomeação de ministros já fora modificada de 60 para 65 anos, perdendo assim objetividade dos dez 
anos.  
Parecer:   
   Parte do conteúdo da Emenda foi consagrado no substitutivo. Assim sendo, somos pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:02895 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do inciso V do Art. 188:  
V - a aposentadoria, com vencimentos  
integrais, é compulsória aos setenta anos e por  
invalidez, e facultativa aos trinta anos de  
serviço, após cinco anos de efetivo exercício na judicatura. 
Justificativa: 
Da maneira como está redigido parece que a aposentadoria do magistrado somente é com 
vencimentos integrais, quando for compulsória. A nova redação parte do mais genérico para as 
diferenças específicas, consoante a boa técnica legislativa. 
Quanto à obrigatoriedade do exercício da judicatura por dez anos constitui uma aberração jurídica, já 
que existem aposentadorias com trinta anos, como é o caso das mulheres e de alguns servidores 
públicos, conforme constituições estaduais. Obrigar a alguém o exercício de um decênio não constitui 
uma boa política, já que em nenhuma profissão se exige a obrigatoriedade de exercício para se poder 
aposentar. 
Ainda há que salientar que os membros do Supremo Tribunal Federal podem ser indicados para 
aquele órgão com sessenta e cinco anos (art. 204 do anteprojeto). 
Escapam por tangência justamente aqueles a quem se destina a obrigatoriedade. 
Parecer:   
   Parte do conteúdo da Emenda foi consagrado no substitutivo. Assim sendo, somos pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:02929 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acréscimo ao art. 188 e modifica o inciso I do art. 191:  
Art. 188 - ..........................  
X - todos os magistrados elegerão os órgãos  
diretivos dos tribunais a que pertençam e opinarão  
sobre o orçamento.  
Art. 191 - ..........................  
I - retirar as palavras "eleger seus órgãos diretivos" 
Justificativa: 
Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por uma minoria sem representação. Todos 
os membros do Poder Judiciário deverão ter a mesma oportunidade que os demais órgãos para 
escolher seus membros diretores. Assim acontece com o Senado, com a Câmara e Assembleias de 
Deputados, com a Câmara de Vereadores e com o próprio Ministério Público (art. 231, §1° do 
anteprojeto) e com a Ordem dos Advogados do Brasil. 
O número de representantes dessas entidades é bem maior e mais disperso. Com esse dispositivo 
estar-se-ia estendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes. 
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Parecer:   
   Os magistrados de primeiro grau não "pertencem" ao Tribunal respectivo. Logo, ilegítima a sua 
participação no processo de eleição dos órgãos diretivos do órgão jurisdicional de segundo grau. 
   
   EMENDA:03169 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso V do artigo 188  
Dê-se a seguinte redação ao inciso V do  
artigo 188 do anteprojeto:  
Art. 188 ....................................  
V - É compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta anos de  
serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura 
Justificativa: 
A constituição se fundamenta sobre os princípios da moralidade, de legalidade e sobretudo da 
isonomia de direitos e deveres. 
Ao tratar do capítulo “DA CIDADANIA” em seu artigo 12, inciso III, alínea a, conceitua que “todos são 
iguais perante a Constituição, a Lei e o Estado”, mas, em verdade, não a respeita quando impõe ao 
Magistrado de carreira, aquele que entrou para o Judiciário pela larga via do concurso público de 
provas e títulos, que assume as comarcas do interior, que acumula funções de Juiz Eleitoral, de Paz, 
e, em substituição, aos de Juiz do Trabalho e Federal, uma penalidade, uma discriminação odiosa. 
Essa penalidade de condicionar a aposentadoria facultativa por trinta anos de serviço “...após dez 
anos de exercício efetivo na judicatura... “comete desigualdade, viola o princípio da isonomia e, por 
conseguinte, as próprias normas Constitucionais, criando discriminação. 
A propósito, preleciona PONTES DE MIRANDA ao tratar do princípio fundamental da igualdade que 
“... se afirmamos que “ todos são iguais perante a lei”, nenhuma lei que infrinja esse preceito, é 
constitucional. “(Cfr. Democracia, Liberdade e Igualdade – (Os Três Caminhos) – Ed. José Olympio 
,1945, pág.334). 
Assim, para que a nova ordem social, moral e igualitária desta Constituinte não comece violentando o 
seu princípio fundamental de que TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A CONSTITUIÇÃO, A LEI E O 
ESTADO, é de se aprovar a emenda proposta, tratando a todos isonomicamente . 
Parecer:   
   Parte do conteúdo da Emenda foi consagrado no substitutivo. Assim sendo, somos pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:03430 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
dar ao inciso V do art. 188 do projeto do  
Relator a seguinte redação:  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta e cinco  
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anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
A emenda proposta aumenta o prazo para aposentadoria voluntária de 30 para 35 anos de serviço. 
O projeto estabelece que não há distinção entre trabalho intelectual e manual, bem como não haverá 
privilegiamento em razão da natureza do trabalho ou qualquer outra condição social ou individual 
(art.12, III, F) do projeto). 
Da mesma forma, o projeto estabelece o prazo de 35 anos de serviço para a aposentadoria do 
servidor público e dos trabalhadores em geral. 
Porque então, período menor para os magistrados e membros do Ministério Público? 
Assim, visando compatibilizar o texto e em respeito nos princípios consagrados pelo anteprojeto o 
tratamento a ser dispensado aos Magistrados e membros do Ministério Público, deve ser o mesmo 
dispensado aos demais servidores públicos e trabalhadores em geral. 
Parecer:   
   Parte do conteúdo da Emenda foi consagrado no substitutivo. Assim sendo, somos pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:03612 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 188.  
Inclua-se, no art. 188 do Projeto, o inciso  
X, com esta redação:  
"X - As decisões jurisdicionais serão  
fundamentadas 
Justificativa: 
Sistematizam-se as disposições do projeto, eliminando da Seção II, do capitulo IV – DO JUDICIÁRIO 
– a norma do art. 202 e se incluindo na Seção I, do mesmo capítulo, regra correspondente, 
estabelecendo que todas as decisões jurisdicionais devem ser fundamentadas. Com isso, regula-se 
no lugar próprio, que é a Seção I, do Judiciário, a matéria que é geral para todos os Tribunais, não se 
fazendo, assim, necessário manter, na Seção II, a regra do art. 202, que em emenda autônoma, se 
prevê a supressão. Quanto ao caráter, público das decisões, já está previsto no inciso VIII do mesmo 
art.155 do Anteprojeto. 
Parecer:   
   Válida a observação, sobretudo no que pertine à supressão do artigo 202. No que tange à adição 
de item X, com o escopo de se exigir fundamentação das decisões jurisdicionais desnecessária se 
nos afigura, por já estar essa exigência encastoada no Projeto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03648 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188, item VI  
Inclua-se no item VI do Art. 188 do  
Projeto de Constituição o seguinte:  
Item VI - o ato de remoção, disponibilidade e  
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aposentadoria do magistrado, por interesse  
público, fundar-se-á em decisão, "por voto  
fundamentado de dois terços do respectivo  
Tribunal, assegurando-se-lhe ampla defesa", e a  
proceder da mesma forma com relação a seus  
próprios Juízes. O procedimento, se a lei  
autorizar, correrá em segredo de Justiça  
"assegurando-se ao Juiz a extração de certidões e  
a optar pela manutenção ou não do sigilo"  
(Vide Art. 192 - item VIII).  
Razões: a inamovibilidade é uma das garantias  
da Justiça isenta. Se o juiz ficar sujeito a um  
Julgamento secreto, consequências graves vão ocorrer:  
- receio de desagradar o Tribunal com  
decisões diferentes e, portanto a sujeição do Juiz  
ao Tribunal, por porta aberta à influência nas  
decisões;  
- o julgamento secreto impede a ampla defesa  
razão de ser do judiciário, garantia nos países  
civilizados;  
- impede que o juiz se defenda dos boatos que  
surgem em torno do julgamento, comprometendo sua  
imagem e reputação, bem como, de trazer a público  
suas razões que podem ser do interesse público. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A adoção da Emenda implicaria excesso de formalismo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03650 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188 item I.  
Inclua-se no Art. 188, item 2, o seguinte:  
Incluir a palavra público como consta da  
Constituição atual para o ingresso na magistratura:  
"ingresso por concurso públicos de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados  
no Brasil e do Ministério Público, obedecidas as  
nomeações à ordem de classificação".  
Evitando-se a possibilidade de interpretação  
em contrária e a adoção de critério político. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Acolho a Emenda, por seus lídimos fundamentos, quanto à inclusão do vocábulo "público", após a 
palavra "concurso". 
   
   EMENDA:03651 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188 alínea A, item II.  
Suprima-se do Art. 188, alínea A, item II,  
promoção automática do magistrado que constar 3  
vezes da lista ou 5 alternadas.  
É contrassenso a promoção por mérito  
obrigatório/automático.  
Também cria um ambiente propício à adulação,  
trazendo como consequência nefasta e desagregação,  
a politicagem sem princípios, a barganha de cargos  
para filhos e parentes, o que vem comprometer a  
isenção nas decisões.  
Também o merecimento apurado num dado momento  
pode ser superado posteriormente. O merecimento é  
avaliado a cada tempo, é escolha discriminatória, política. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:03652 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 188, item II, alínea D.  
Suprima-se do Art. 188, item II, alínea D do  
Projeto de Constituição o seguinte:  
"Na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de 2/3 de seus membros, etc.".  
Razões: A letra D do Art. 188, II, DEVE SER  
SUPRIMIDA do texto pois INVALIDA a garantia da  
promoção por antiguidade do magistrado de  
carreira. A única maneira de resguardar a isenção,  
nas decisões, a independência do juiz é a garantia  
da promoção por antiguidade, evitando o receio do  
juiz de desagradar, com suas decisões os  
tribunais; o temor de não atender a injunções  
política para solução de determinado caso; a ver-  
se obrigado a realizar acordos "políticos" sobre  
cargos do judiciário para filhos, afilhados e  
parentes de membros dos Tribunais.  
Mas se o magistrado puder ter recusada sua  
antiguidade pelo Tribunal, de nada valerá a  
POSSIBILIDADE da promoção por antiguidade.  
Por outro lado, se algo houver contra o juiz,  
se não for bom para o tribunal, também não o  
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deverá ser para a primeira instância, cabendo ao  
Tribunal tomar e assumir as medidas cabíveis. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:03780 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao inciso IX, do artigo 188, do projeto a seguinte redação:  
"Art. 188 - ................................  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas e identificados os votantes". 
Justificativa: 
Não parece adequado exigir-se quórum qualificado para toda e qualquer decisão administrativa, o 
que poderá importar paralisia da ação dos Tribunais.  
Parecer:   
   Parte do conteúdo da Emenda foi consagrado no substitutivo. Assim sendo, somos pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:03980 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 188 do Projeto de  
Constituição o inciso X com a seguinte redação:  
Art. 188, X: "nos Tribunais com número  
superior a vinte e cinco julgadores será  
constituído órgão especial, com o mínimo de onze e  
o máximo de vinte e cinco membros, para o  
exercício das atribuições administrativas e  
jurisdicionais, de competência do Tribunal Pleno,  
bem como para a uniformização da jurisprudência no  
caso de divergência entre seus grupos e seções". 
Justificativa: 
Fica mantida a redação ao inciso V do art.144 da atual Constituição, o que possibilita que os 
Tribunais com grande número de componentes se reúnam e discutam as questões pertinentes ao 
Tribunal Pleno com um razoável número de membros. 
Tal dispositivo racionaliza os julgamentos e possibilita que as Cortes de Justiça mais numerosas 
tenham condições materiais de se reunir em Tribunal Pleno para o julgamento de feitos que lhes são 
pertinentes.  
Tal assunto não está previsto no projeto, o que se constitui em grave lacuna que não pode ser 
suprida por lei ordinária, já que versa sobre assunto constitucional.  
Parecer:   
   Acolho a Emenda, por seus jurídicos fundamentos. 
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   EMENDA:04193 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do art. 188 a seguinte redação:  
VIII - Nenhum órgão do Poder Judiciário pode  
realizar sessões ou julgamentos secretos e emitir  
decisões não fundamentadas. Se o interesse público  
o exigir, a lei poderá limitar a presença em  
determinados atos às partes e aos seus advogados 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, em função do sistema, uma vez que propomos a supressão do art. 206.. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04194 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 188 a seguinte redação:  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais de Justiça dos Estados não menos do que  
perceberem os Secretários de Estado, nem menos de  
noventa por cento do que perceberem, a qualquer  
título, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
não podendo ultrapassar os debates. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04282 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dê-se ao artigo 188, item IV a seguinte redação:  
"Os vencimentos dos magistrados serão fixados  
com diferença não excedente de 10% de uma para  
outra das categorias, atribuindo-se aos membros do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 135  

 

Supremo Tribunal Federal e aos dos Tribunais de  
Justiça vencimentos não inferiores aos percebidos,  
a qualquer título, pelos Ministros de Estado e  
Secretários de Estado-membro, respectivamente,  
ressalvadas as vantagens pessoais." 
Justificativa: 
A vinculação de vencimentos do modo como está prevista no texto original retira praticamente dos 
Estados-membros da Federação a atribuição de fixar os vencimentos de seus magistrados e o 
vencimento de todas aquelas categorias cuja remuneração está vinculada à da magistratura. Isso 
conflita com a filosofia do anteprojeto, que procura resguardar a autonomia dos Estados, além de não 
levar em conta, para tanto, a situação financeira de cada um deles. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04283 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se no item V do artigo 188, do  
Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator, a  
cláusula ... "após dez anos de exercício na judicatura". 
Justificativa: 
O presente dispositivo conflita com as normas do artigo 204, que limita a idade máxima de ingresso 
no Supremo Tribunal Federal em 65 anos, circunstância que levaria à aposentadoria compulsória 
aqueles que, com apenas 5 anos de judicatura, ingressassem nela com a idade-limite do artigo 
citado. 
Depois disso é de se considerar os artigos 193, 210, item I, 215, §1º, letra a, 224, item II, 225, item III, 
231 §1°, letra a. Todos eles disciplinaram o ingresso de profissionais em advocacia, ou de membro de 
Ministério Público, na Magistratura de 2ª instância, e já exigem profissional de 10 anos de exercício 
para essa investidura. É de se considerar também que o dispositivo, como está redigido, estabelece 
critério díspar com o estabelecido para o Supremo Tribunal Federal, que vem possibilitar a 
convocação de juristas e estudiosos consagrados para o desempenho dessas altas funções, mesmo 
sem o compromisso de haverem participado da magistratura anteriormente   
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04583 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 188  
Dê-se à alínea C do inciso II do art. 188 a  
seguinte redação:  
Art. 188, II, "c": no caso de merecimento  
disporá a lei sobre a adoção de critérios  
objetivos para a sua aferição, dentre os quais a  
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pontualidade na prestação jurisdicional, podendo  
levar em conta a frequência e a aprovação em  
cursos de aperfeiçoamento na Escola da  
Magistratura de cada Estado. 
Justificativa: 
Fica restaurada a redação do anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e 
Ministério Público, que prevê a reciclagem cultural e profissional do Magistrado como requisito que 
pode ser levado em consideração para o aferimento de seu merecimento para a promoção. 
Esta previsão de reciclagem dos conhecimentos técnicos do Magistrado é saudável e altamente 
saneadora, pois praticamente impede a sua estagnação cultural e consequentemente o 
prosseguimento quase automático de sua carreira. 
Por final fica consignado que a presente proposta foi encaminhada à Assembleia Nacional 
Constituinte pela Associação dos Magistrados Brasileiros. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04775 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 188, inciso IV, do anteprojeto  
seja dada a seguinte redação:  
Art. 188.  
I - ........................................  
II - ........................................  
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra entrância, atribuindo-se  
aos integrantes dos Tribunais superiores e de  
Justiça não menos de noventa por cento do que  
perceberem, a qualquer título, os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal, não podendo ultrapassar  
os destes, aos quais é assegurada remuneração não  
inferior à dos Ministros de Estado. Nos Estados,  
os integrantes dos Tribunais de Justiça também não  
poderão perceber vencimentos menores que os de  
Secretário de Estado e os Juízes dos Tribunais  
inferiores não menos de 95% de remuneração dos  
desembargadores. 
Justificativa: 
Com a emenda proposta, buscam-se dois objetivos:1. Assegurar uma garantia remuneratória aos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal; 2. Aprimorar a redação da norma, que no texto original 
vincula os vencimentos dos integrantes dos Tribunais Superiores Federais aos de Secretário de 
Estado, sem que se saiba qual deles serviria de paradigma. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04776 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que o art. 188 do projeto seja  
acrescido um parágrafo único, com a seguinte redação:  
Art. 188. ..................................  
Parágrafo único. O quórum qualificado exigido  
para a aprovação de qualquer matéria será  
determinado pelo número de Juízes do Tribunal em  
condições legais de votar. 
Justificativa: 
A emenda pretende encerrar as discussões e evitar as inúmeras questões surgidas acerca do 
universo a ser considerado para a definição do quórum especial reclamado para a aprovação de 
diversas matérias submetidas à decisão dos Tribunais. 
Qualquer regra inserida na legislação local poderá ser questionada em face da Constituição, de sorte 
que parece melhor que esta própria se define a propósito.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04778 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que o art. 188, inciso IX, do projeto  
se dê a seguinte redação:  
Art. 188. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
IX - Nos processos disciplinares, as decisões  
administrativas dos Tribunais serão motivadas,  
identificados os votantes e tomadas pelo voto de,  
pelo menos, dois terços de seus membros. 
Justificativa: 
A norma do projeto está muito abrangente. Não parece racional que decisões concessórias de férias 
ou licenças, por exemplo, exijam aquele quórum especial, nem que reclamem os outros requisitos 
anotados no preceito. 
Do mesmo modo, inúmeras outras decisões dispensam as formalidades preconizadas, que, 
entretanto, deverão ser observados quando se tratar de processo disciplinar, de que pode resultar, 
inclusive, a imposição de pena de demissão. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04780 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 188, inciso VI, do projeto  
seja dada a seguinte redação:  
Art. 188.  
I - ........................................  
II - ........................................  
VI - A remoção, disponibilidade ou  
aposentadoria do magistrado, por motivo de  
interesse público, fundar-se-á em decisão de  
processo administrativo, pelo voto de dois terços,  
pelo menos, dos membros do respectivo Tribunal,  
assegurada ampla defesa. 
Justificativa: 
A emenda procura tornar explícito que as providências administrativas arroladas são tomadas em 
processo da mesma natureza e busca o aprimoramento da redação da norma. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:04785 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 188, inciso III, do projeto se  
dê a seguinte redação.  
Art. 188 .........................  
I - .................................  
II ...................................  
III - O acesso aos Tribunais de Segundo Grau  
far-se-á por antiguidade e por merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância. 
Justificativa: 
Com esta emenda pretende-se que não haja acesso de Tribunal inferior para Tribunal de Justiça, 
sendo a investidura em qualquer deles considerada como final da carreira. 
A fórmula proposta no projeto suprime a indicação de advogado e membros do Ministério Público, 
pelos respectivos órgãos da classe, para os Tribunais de Justiça. 
O acesso ao Tribunal inferior, no referido modelo constitui simples passagem para o órgão maior, 
independentemente de quaisquer outras considerações, o que não é desejável, principalmente nos 
órgãos menores, que contam com apenas um ou dois representantes daquelas classes. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:05222 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
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Texto:   
   EMENDA DE COMPATIBILIZAÇÃO  
Suprima-se a letra V do inciso XV, do art.  
12, dando-se ao inciso IX do art. 188 a seguinte redação:  
IX - Nenhum processou ou julgamento será  
secreto, salvo:  
a) se versar sobre vida íntima e familiar;  
b) se o interesse público o exigir conforme  
determinado em lei. 
Justificativa: 
No art.13 é estabelecida a exceção do segredo de Justiça para o processo judicial sobre vida íntima e 
familiar, a qual melhor se insere no citado inciso VIII do art.192. 
Parecer:   
   O objeto da Emenda será em parte atendido no Substitutivo em elaboração.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05310 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 inc. V,  
DO ART. 188, DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
SUPRIMA-SE NO INCISO V, do ART. 188, a parte final:  
"... após dez anos de exercício na judicatura'. 
Justificativa: 
Trata-se de uma restrição e tratamento discriminatório para com os Magistrados oriundos das 
carreiras do Ministério Público, bem assim, advogados. 
Parecer:   
   A restrição de que fala a emenda nos parece salutar para os magistrados que ingressarem após a 
vigência desta Constituição elaborada. Para as situações já constituídas, o direito adquirido fica 
salvaguardado em oportunas emendas já existentes no capítulo das "Disposições Transitórias".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05675 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva (parcial)  
Dispositivo emendado: art. 188, incisos II,  
alíneas "a", "b", "c", "d", III, VI, VII, VIII e  
IX, do Projeto de Constituição.  
Suprime os incisos e alíneas supra  
mencionados do artigo 188 do Projeto de  
Constituição, quanto à matéria não constitucional. 
Justificativa: 
Os dispositivos em exame, evidentemente, não tratam de matéria constitucional. As exclusões 
propostas se impõem para que a Constituição não se desmereça pelo seu conteúdo de menor 
hierarquia. Desta forma, não tem cabimento que, em preceitos constitucionais, se aluda à 
constituição, estrutura, atribuições e competência dos Tribunais e Juízos, bem como por menores das 
carreiras de Magistrado e Ministério Público, matéria típica de lei complementar. 
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Parecer:   
   A constatação, apontada na Emenda do ilustre autor, de tratar-se de matéria infraconstitucional o 
que se contém nos incisos II, alíneas "a", "b", "c" e "d", III, VI, VII, VIII e IX, do art. 188, do Projeto de 
Constituição, é respeitável, todavia optamos pela manutenção dos dispositivos citados tendo em 
vista nossa convicção divergente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05684 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Parcialmente Supressiva  
Dispositivo Emendado: inciso I do art. 188  
Altera o inciso I do art. 188, que fica com a  
seguinte redação:  
I - Ingresso no cargo inicial da carreira por  
concurso público de provas e títulos com a  
participação da OAB e promoção alternada, por  
antiguidade e merecimento, apurados na entrância. 
Justificativa: 
O inciso em exame trata de concurso de ingresso na magistratura, suprimindo esta emenda matéria 
não tipicamente constitucional. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05693 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 188, IV  
O inciso IV do artigo 188 passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 188-IV. Os vencimentos dos magistrados  
serão fixados com diferença não excedente de dez  
por cento de uma para outra das classes da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
não menos do que percebem os Secretários de  
Estado, nem menos de noventa por cento do que  
percebem, a qualquer título, os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
A redação proposta nesta emenda é mais explícita e menos restritiva. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05699 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Parcial  
Dispositivo Emendado: IX do artigo 188  
Emenda Suprima-se a parte final do inciso IX  
do artigo 188, ou seja, a proposição "e tomada  
pelo voto de dois terços de seus membros". 
Justificativa: 
Parece que esse quórum “qualificado para as decisões administrativas dos Tribunais (dois terços de 
seus membros) decorre de algum equívoco. Se as decisões em matéria judicial, solucionando lides 
da maior relevância social, como por exemplo, as de família, menores. Algumas até acarretando 
elevadas penas restritivas à liberdade, são tomadas por maioria simples, não é razoável que todas as 
decisões administrativas desses colegiados, como, por exemplo, em torno de férias de juízes, etc. 
devem ser tomadas somente por dois terços de seus integrantes. A exigência estaria aludindo a outra 
hipótese, incogitada, porém, no texto mencionado. Daí a emenda supressiva.   
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05913 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 188, V, Projeto de Constituição.  
Dê-se nova redação ao dispositivo emendado,  
que fica assim redigido:  
"Art. 188  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade, e facultativa, aos  
trinta anos de serviço, aplicando-se o disposto no  
artigo 88, alínea "d", desta Constituição". 
Justificativa: 
A exigência de dez anos de exercício na judicatura, como pressuposto de aposentadoria, poderá 
gerar grandes injustiças práticas. A título de exemplo: o membro do Ministério Público, com vinte e 
nove anos de serviço, é nomeado Desembargador pelo quinto. A prevalecer o texto emendado, terá 
ele que trabalhar durante nove anos, além do tempo necessário para que possa se aposentar. 
Por outro lado, a aplicação da norma do art. 88, “d”, à Magistratura é salutar e se justifica pela 
necessidade de tratamento uniforme para todos os servidores do Estado (lato sensu) 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06109 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Título V - Da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo  
Capítulo IV - Do Judiciário  
No art. 188, II, c - suprimir  
No art. 188, II, d - suprimir  
No art. 188, IV - "Os vencimentos dos  
magistrados serão fixados com diferença não  
excedente de 100% de uma para outra das  
categorias, atribuindo-se aos membros do Supremo  
Tribunal Federal e aos dos Tribunais de Justiça  
vencimentos não inferiores aos percebidos a  
qualquer título pelos Ministros de Estado e  
Secretários de Estado membro, respectivamente,  
ressalvadas vantagens pessoais".  
No art. 188, VI - suprimir  
No art. 188, VII - suprimir  
No art. 188, VIII - suprimir  
No art. 188, IX - suprimir  
No art. 192 - suprimir o caput, renumerando  
os incisos I, II e III para V, VI e VII.  
No art. 191 que resulta acrescido dos incisos  
anteriores fundir as alíneas a e b inciso III, que  
será o VII, dando-lhes a seguinte redação:  
a) a alteração do número de seus membros, a  
criação e extinção de cargos;  
b) a criação ou extinção de Tribunais de  
Alçada.  
No art. 193 suprimir o parágrafo 2o.  
No art. 194 - deslocar para a seção VI dos  
Tribunais e Juízes do Trabalho.  
No art. 195 - suprimir  
No art. 196, parágrafo 1o. "cada Tribunal  
elaborará orçamento próprio, sendo-lhe repassado o  
numerário correspondente a sua dotação, em  
duodécimos, até o dia 10 de cada mês, sob pena de  
crime de responsabilidade."  
No art. 212, parágrafo 1o. "O Tribunal  
Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três  
ministros, sendo:  
a) vinte e um togados e vitalícios, nomeados  
pelo Presidente da República, sendo: treze dentre  
os Juízes de carreira da Magistratura do trabalho,  
quatro dentre Juízes dos Tribunais Regionais  
oriundos da classe dos advogados e quatro dentre  
os originários do Ministério Público.  
b) doze classistas e temporários em  
representação paritária dos empregados e  
empregadores, nomeados pelo Presidente da  
República, escolhidos em lista tríplice organizada  
pelas confederações das respectivas categorias."  
No art. 213 - Poderá ser criado, em cada  
Estado, um Tribunal Regional do Trabalho".  
No art. 216 - suprimir "... e  
aposentadoria regulada em lei".  
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No art. 218 § 1o. - suprimir  
No art. 218 § 2o. que passará a ser o § 1o.  
- "recusando se o empregador à negociação ou à  
arbitragem é facultado a qualquer das partes  
ajuizar o processo de dissídio coletivo, podendo,  
a Justiça do Trabalho estabelecer normas e  
condições, respeitadas as disposições  
convencionais e legais mínimas de proteção ao  
trabalho". 
Justificativa: 
As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto constitucional matéria que com ele 
não se compadece. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à ordinária, já 
satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e normas esparsas. 
Na hipótese do art.192 a sua supressão com o caput deve-se a que existem no corpo do anteprojeto 
Tribunais Regionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste 
anteprojeto e, em vingando a redação do art.192, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por 
outro lado, no inciso VII, a) a redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) 
passando, então o C) para aquele lugar. 
O atual art.194 melhor se situará na seção que trata da Justiça do Trabalho. 
A operação proposta ao art.196 § 1° pretende tornar explícito que cada Tribunal é uma unidade 
orçamentária, dentro do Poder Judiciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais 
Federais e do Trabalho assim estavam sendo considerados e a eles se subordinam numerosos 
órgãos do primeiro grau. 
No art. 212 as alterações buscam à ampliação do número de Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho uma vez que além da pletora de processos que ali aguardam solução se somarão 
naturalmente aquelas que decorrem da ampliação da competência, proposta neste anteprojeto e que 
redundará num considerável acréscimo no número de recursos. Também se alvitra a vinculação da 
nomeação de ministros à existência de uma carreira evitando-se o ingresso na magistratura 
diretamente para o seu terceiro grau. 
Quanto ao art.213 a alteração é porque não se mostra aconselhável a criação de Tribunais do 
Trabalho em cada Estado face ao escasso movimento processual em muitos deles registrado. Por 
outro lado, a experiência do tribunal em Campinas, como subdivisão de uma unidade federativa, foi 
válida tão somente para a realidade de São Paulo. 
Art. 216 – a emenda supressiva justifica-se porque tratando-se de uma função temporária e com 
duração máxima de nove anos prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure a 
aposentadoria com tão curta duração da atividade no serviço público. Abstraídas outras 
considerações, vale sopesar a opinião pública que, se tem maciçamente manifesto contra o que soa 
privilégio.  
Por fim, a supressão do § 1° do art. 218 se propõe porque é um contrassenso atribuir-se à Justiça do 
Trabalho o papel de arbitro da pendência normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí 
resultar. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada parcialmente, por conter aspectos que se harmonizam com o 
entendimento dominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:06425 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê se ao inciso V, do artigo 188, a seguinte redação:  
"v - o magistrado aposenta-se:  
a) com proventos integrais por invalidez ou  
voluntariamente aos trinta anos de serviços;  
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b) com proventos proporcionais  
compulsoriamente, aos setenta anos de idade. 
Justificativa: 
Da maneira como está redigido parece que a aposentadoria do magistrado somente é com 
vencimentos integrais, quando for compulsória. A nova redação parte do mais genérico para as 
diferenças específicas, consoante a boa técnica legislativa. 
Quanto à obrigatoriedade do exercício da judicatura por dez anos, constitui uma aberração jurídica, já 
que existem aposentadorias com trinta anos, como é o caso das mulheres e de alguns servidores 
públicos, conforme constituições estaduais. Obrigar a alguém o exercício de um decêndio não 
constitui uma boa politica, já que em nenhuma profissão se exige a obrigatoriedade de exercício para 
se poder aposentar. 
Ainda há que salientar que os membros dos Supremo Tribunal Federal podem ser indiciados para 
aquele órgão com sessenta e cinco anos. 
Escapam por tangência justamente aqueles a quem se destina a obrigatoriedade.   
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06426 REJEITADA 
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 ao art. 188 o inciso X:  
X - todos os magistrados elegerão os órgãos  
diretivos dos tribunais a que pertençam e opinarão  
sobre o orçamento. 
Justificativa: 
Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por uma minoria sem representação. Todos 
os membros do Poder Judiciário deverão ter a mesma oportunidade que os demais órgãos para 
escolher seus membros diretores. Assim acontece com o Senado, com a Câmara e Assembleia de 
Deputados, com a Câmara de Vereadores e com o próprio Ministério Público (art.231, § 1° do 
anteprojeto) e com Ordem dos Advogados do Brasil. 
O número de representantes dessas entidades é bem maior e mais disperso.com esse dispositivo 
estar-se-ia estendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06509 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: artigo 188  
Inclua-se, na parte final do inciso V do  
artigo 188 o seguinte:  
Art. 188 - ............................  
V - ....judicatura; ou após dez anos de  
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efetivo exercício no cargo de Desembargador do  
Tribunal de Justiça do Estado ou de Ministro de  
Tribunal Superior. 
Justificativa: 
Pretendem-se renovação mais frequente dos membros da cúpula do Poder Judiciário e a 
permeabilização de novas idéias no direito, atualizando-o e adaptando-o à realidade do Estado e do 
País. Significa também maior abertura nas carreiras de Juiz de Direito e de Promotor de Justiça, bem 
como na do advogado militante, o que os incentivará para o aperfeiçoamento técnico-profissional. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06510 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 188  
Inclua-se, como inciso X do artigo 188, o seguinte:  
Art. 188 - ............................  
X - O Poder Judiciário funcionará  
ininterruptamente durante todo o ano, na forma da  
lei reguladora da matéria. 
Justificativa: 
Os direitos individuais e coletivos precisam ser resguardados e defendidos a cada dia. A interrupção 
na tramitação dos processos tem ocasionado, não raro, irremediáveis prejuízos morais e matérias. 
Essa lesão de direitos será sanada se o Poder Judiciário puder funcionar ininterruptamente durante 
todo o ano. A sociedade brasileira ficará mais confiante e mais tranquila nas instituições, pela certeza 
de que os seus direitos têm no Poder Judiciário o guardião permanente e cuidadoso. Se o Poder 
Executivo funciona mês após mês, semana após semana, dia após dia, porque não obrigar o mesmo 
critério de trabalho ao Legislativo e ao Judiciário?  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07001 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado - Art. 188 - Inciso V  
Dê-se a seguinte redação ao Inciso V do Art. 188.  
V - é compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais por invalidez, ou os setenta  
anos de idade e facultativa aos trinta anos de  
serviço, após cinco anos de exercício efetivo na  
judicatura. 
Justificativa: 
A atividade produtiva do individuo neste país, muitas vezes tem início ainda em idade mais jovem e, 
desta forma, quando adquire ele a posição almejada e, alcançada com tanto denodo na judicatura, 
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encontra-se não raro, atingindo o número de anos que lhe permitiram o uso da facultatividade da 
aposentadoria. 
Se a esse período útil de tempo fora da magistratura adicionarmos os anos propostos na emenda 
apresentada, atingir-se-á os trinta e cinco anos de labuta profícua, o que é considerado o intervalo de 
tempo durante o qual o ser humano desenvolve o seu maior potencial de trabalho e rendimento em 
prol da sociedade e do país. 
Desta maneira, torna-se justa e altamente desejável a aprovação desta modificativa. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. A redução de tempo de efetivo exercício na judicatura, para fins de 
aposentadoria, como formulada na Emenda, não cria privilégio.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07111 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acréscimo ao Art. 188 e modifica o inciso I do Art. 191:  
Art. 188 - ...........................  
X - Todos os magistrados elegerão os órgãos  
diretivos dos tribunais a que pertençam e opinarão  
sobre o orçamento.  
Art. 191 - ............................  
I - Retirar as palavras: "eleger seus órgãos diretivos". 
Justificativa: 
Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por uma minoria sem representação. Todos 
os membros do Poder Judiciário deverão ter a mesma oportunidade que os demais órgãos para 
escolher seus membros diretores. Assim acontece com o Senado, com a Câmara e Assembleias de 
Deputados, com a Câmara de Vereadores, com o próprio Ministério Público e com a Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
O número de representantes dessas entidades é bem maior e mais disperso. Com esse dispositivo 
estar-se-ia estendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes.   
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07206 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:    
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX, do artigo 188, do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 188- ..................................  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas e identificados os votantes." 
Justificativa: 
A justificativa da presente emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de sistematização e o 
próprio Plenário da constituinte, com a alegação explícita da justeza de que a mesma se reveste. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:07415 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso IV, do art. 188, do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para a outra das categorias da  
carreira. Ressalvada a incidência do adicional  
previsto no Inciso VIII, do art. 86, a remuneração  
dos integrantes dos Tribunais Superiores e dos  
Tribunais de Justiça dos Estados, será, no mínimo,  
equivalente a noventa por cento da remuneração dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não podendo  
ultrapassar a destes." 
Justificativa: 
A redação constante do Projeto de Constituição é dúbia, confusa e contraditória, ao estabelecer 
paralelismo entre vencimento e percepção a qualquer título (remuneração). 
Em verdade além de tratar de vencimentos com aferição percentual fixada na remuneração dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, para pagamento dos integrantes dos Superiores Tribunais e 
dos Desembargadores, faz uma referência simultânea às retribuições dos Secretários de Estado, 
tornando-se, assim, mais confusa. 
A emenda em tela visa ordenar a escala de dez por cento entre os diversos degraus da carreira da 
magistratura, mantendo, ao mesmo tempo, limites para a remuneração global, ou seja, vencimentos e 
vantagens inerentes aos diversos cargos. 
Recomendável, ainda, seria retirar a vinculação dos Tribunais de Justiça dos Estados 
(Desembargadores), fixando-a aos vencimentos e vantagens dos Secretários de Estados, visando o 
respeito a autonomia administrativa – financeira dos Unidades Federais devendo, portanto, ser objeto 
das Constituições estaduais. 
Finalmente, pela alteração proposta exclui-se a retribuição referente ao adicional por tempo de 
serviço, por se tratar de vantagem de caráter estritamente pessoal.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07721 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 188  
O item V do art. 188 do Projeto, passa a ter  
seguinte redação:  
Art. 188 ............................ 
V - É compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidade ou aos  
setenta anos de idade e facultativa aos trinta  
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anos de serviço, neles compreendidos, dez anos de  
exercício ativo na judicatura quando se tratar do  
provimento previsto nos art. 189, 204, § 1o.  
alínea "c", 207 inciso I, 212 § 1o. alínea "a" e  
214 parágrafo único alíneas "b" e "c". 
Justificativa: 
É preciso evitar as aposentadorias precoces que se verificam com o provimento de cargos nos 
tribunais através do quinto constitucional. 
Quando se trata de magistrado de carreira não chegará ele aos tribunais de segundo grau antes de 
dez anos de efetivo exercício na magistratura. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista que a redação do Projeto tem o mesmo alcance desejado 
pelo ilustre autor da Emenda. 
   
   EMENDA:07739 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 88  
A Letra d) do Art. 88 do Projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 88 ............................ 
d) Voluntariamente, a partir dos dez anos de  
Serviço Público, a qualquer momento, desde que  
requerida pelo Servidor, com proventos  
proporcionais ao Tempo de Serviço. Ressalvada a  
hipótese do Inciso V do Art. 188 desta  
Constituição. 
Justificativa: 
A expressão serviço público parece mais própria e adequada por tratar a seção dos servidores 
públicos civis. A ressalva do inciso V do art.188 representa um outro sistema tradicional no nosso 
direito. Por aí se objetiva que a aposentadoria voluntária do magistrado se dê com vencimentos 
integrais, aos trinta anos de serviço, mas incluídos neles dez anos de serviço público. 
Parecer:   
   Não vemos necessidade de se incluir a ressalva que de seja alterar o dispositivo contido na letra "d" 
do art. 88. 
   
   EMENDA:07741 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 188  
O Item V do Art. 188 do Projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 188 ........................... 
V - É Compulsória a Aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por Invalidez ou aos  
Setenta Anos de Idade, e facultativa aos trinta  
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Anos de Serviço, aplicando-se o disposto no  
Art. 88. Alínea "d", desta Constituição; 
Justificativa: 
É necessário evitar as aposentadorias prematuras a remissão ao artigo 88, alínea ”d”, permitirá a 
aposentadoria facultativa do magistrado, com vencimentos integrais, aos trinta anos de serviço, 
desde que conte com dez anos de serviço público. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista que a redação do Projeto tem o mesmo alcance desejado 
pelo ilustre autor da Emenda. 
   
   EMENDA:07742 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 188  
O Item V do Art. 188 do Projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 188 ....................... 
V - É Compulsória a Aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez ou aos  
setenta anos de idade e facultativa, aos trinta  
anos de serviço, após cinco anos de exercício  
efetivo na judicatura; 
Justificativa: 
É necessário adequar o dispositivo emendado com o art. 200 que trata das condições de investidura 
para o Supremo Tribunal Federal. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento. A redução de tempo de efetivo exercício na judicatura, para fins de 
aposentadoria, como formulada na Emenda, não cria privilégio.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07747 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 188  
O Item V do Art. 188 do Projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 188 ......................... 
V - É Compulsória a Aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez ou aos  
setenta anos de idade e facultativa aos trinta  
anos de serviço, exigidos, porém, dez anos de  
exercício ativo na judicatura quando de tratar de  
provimento sem concurso. 
Justificativa: 
É mister travar as aposentadorias prematuras pelo quinto constitucional. 
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O magistrado de carreira, obrigatoriamente investido por concurso público de provas e títulos, não 
chega aos tribunais antes dos dez anos de efetivo exercício. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, em que pese aos elevados propósitos da Emenda, uma vez que a 
aposentadoria aos trinta anos de serviço constitui um privilégio que se quer evitar.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:07833 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se como § único ou onde couber no  
Projeto Constitucional, a seguinte Emenda:  
"O disposto no inciso III do art. 188 não  
prejudicará a antiguidade dos magistrados  
amparados pelo art. 142 da lei complementar no. 35  
de 14.03.1979". 
Justificativa: 
O inciso III do art.188 do anteprojeto da Constituição trata do acesso dos Tribunais de Justiça, 
alternadamente, por antiguidade e merecimento, apurados na última entrância ou, onde houver, nos 
Tribunais de Alçada. 
No atual Estado do Rio de Janeiro, a última entrância denominada “entrância especial”, é composta 
pelos juízes dos Tribunais de Alçada, dos juízes da Capital e dos magistrados que na data da fusão 
dos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, integravam a última entrância dos dois 
Estados. 
Na organização da Justiça dos Estados, ficou estabelecido que onde houvesse Tribunal de Alçada, 
constituiria ele, para efeito de acesso ao Tribunal de Justiça a mais alta entrância da magistratura  
(§ 3° do art. 100 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – Lei Complementar – n°35/79). 
A fim de evitar tratamento desigual e injusto já o legislador, na mesma lei complementar, em seu art. 
142 estatuiu. 
“Art.142, no Estado do Rio de Janeiro a aplicação do disposto no § 3° art.100 não poderá afetar a 
antiguidade que tiverem, na data da entrada em vigor desta Lei, os juízes que atualmente compõem a 
entrância especial, entre os quais se incluem os juízes que integram os Tribunais de Alçada.” 
A aprovação do projeto sem a emenda ora proposta ensejará derrogação do citado art. 142 da Lei 
Orgânica da Magistratura pois propiciará que juízes muito mais novos na carreira e que foram antes 
removidos para o Tribunal da alçada passem a constar das listas de antiguidade na frente de juízes 
mais antigos na entrância especial e na carreira, ferindo frontalmente direito adquirido e anulando o 
esforço do legislador em evitar flagrante injustiça. 
Parecer:   
   A Emenda contém dispositivo que deverá ser examinado á luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:07895 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 188 a seguinte redação:  
"I - ingresso, por concurso público, de  
provas e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil, sendo obedecida, nas  
nomeações, a ordem de classificação". 
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Justificativa: 
O dispositivo, em sua redação originária, inclui o Ministério Público como participante do concurso de 
ingresso à Magistratura. Trata-se de indébita interferência do Poder Executivo, pois o Ministério 
Público a ele pertence, em assunto da economia interna do Poder Judiciário. A Ordem dos 
Advogados do Brasil não faz parte de qualquer Poder e a sua participação – nos concursos de 
ingresso à Magistratura, há anos, como em São Paulo, é tradicional. 
Parecer:   
   A proposta conflita com a sistemática geral adotada na elaboração do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07949 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. ao Projeto de Constituição  
Acrescente-se o seguinte texto como inciso X  
do artigo 188, (Capítulo IV - Do Judiciário):  
Art. 188 ..................... 
X - É obrigação do Juiz, Representante do  
Ministério Público e Serventuários da Justiça ter  
em dia o serviço que lhe compete. Perderá a  
competência para o processo aquele que não  
despachar, no dobro do tempo estabelecido em lei e  
será posto em disponibilidade, no caso de  
reincidência. 
Justificativa: 
A morosidade da Justiça implica em descrédito para a instituição e constitui uma denegação da 
obrigação de decidir do Poder Público. Ela constitui um clamor geral do povo. Ao estado interessa, 
sobremaneira, que os conflitos individuais sejam resolvidos. Se possível através de cultas e 
fundamentadas sentenças. Estas devem ser principalmente justas, não necessariamente ilustradas. 
Os encarregados da distribuição da justiça – juízes, promotores e serventuários – tem por sua própria 
natureza, uma dedicação exclusiva. 
Não se justifica um magistrado deixar acumular centenas de processos para preparo e julgamento. 
Numa democracia, não há ninguém absoluto. Todos estão sujeitos à lei, a começar pelos juízes. 
O interesse geral das partes pesa mais do que a comodidade ou incapacidade do titular do Poder 
Público. 
Para ingresso na carreira ele demonstrou, através de concurso de provas e títulos, habilidade 
intelectual. Se, na prática, comprovou incapacidade profissional, ele deve ser afastado, para dar lugar 
a outro que a tenha. Não se concebe que um juiz, por mais culto que seja, ao se aposentar, deixe 
uma herança de 2.500 processos em julgamento! Primeiramente, ele causou um prejuízo irreparável 
às partes; concorreu para o descrédito da justiça e prejudicou o colega que o sucedeu (ou todos, em 
caso de redistribuição) pela sobrecarga de julgar os feitos que não lhe competem (o que raramente 
acontece). Há algum tempo, foram arquivados no Supremo Tribunal Federal, milhares de processos 
cujas partes haviam morrido ou perdido o interesse. Inclusive vários de quase um século, sendo um 
sobre a posse de escravo! 
Esta medida é a única capaz de acelerar a distribuição da justiça, prestando-se este grande serviço 
ao povo. Todas as outras medidas tomadas neste sentido, têm resultado inúteis. 
Os regulamentos, as leis de organização judiciária disciplinarão sua aplicação, inclusive sobre o grau 
de reincidência para incorrer na penalidade. 
Para se democratizar e agilizar a justiça não é necessário somente aumentar o número de juízes, 
reforçar suas garantias e melhorar seus vencimentos. É preciso que se obrigue a julgarem ou auto se 
excluírem. 
Esta regra abrange a todos os juízes, singulares ou integrantes de tribunais ou juntas, de todas as 
instâncias – e de todas as categorias – Federal, Estadual, dos Territórios e do Distrito Federal. 
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Esta disposição é mais abrangente e objetiva do que a atual disposição da Lei Orgânica da 
Magistratura que estabelece um quantum de processos a serem julgados. O juiz pode julgar uns e 
deixar outros. Além de delimitar, arbitrariamente, a produção do juiz, promotor ou serventuário. Por 
outro lado, o número de julgamentos, muitas vezes em processos semelhantes, às centenas, não 
demonstra o grau de operosidade do titular. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08014 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do art. 188 a seguinte redação:  
"VIII - as sessões e julgamento dos órgãos do  
Poder Judiciário serão públicos, salvo os casos de  
segredo de justiça ou quando o exigir o interesse  
público, na forma do que a lei dispuser". 
Justificativa: 
Há casos onde o interesse público e das próprias partes, como nas questões de família, por exemplo, 
estão a exigir a ausência de publicidade. Em sessões de julgamento, “verbi gratia” de faltas 
disciplinares de juízes, a sessão secreta do Tribunal é de rigor, por exigência do interesse público. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:08015 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "c" do inciso II do artigo 188, assim redigida:  
"c) - a aferição do merecimento pela  
frequência, presteza, segurança e aperfeiçoamento profissional". 
Justificativa: 
O dispositivo possui redação equívoca: frequência e presteza são deveres de todos os magistrados, 
não se  entende qual o sentido ou significado dado ao termo “segurança” e não se explicita a forma 
de aferir-se o aperfeiçoamento profissional. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:08265 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 188 do Projeto de  
Constituição o inciso X com a seguinte redação:  
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"Art. 188 - ....................... 
X - nos Tribunais com número superior a vinte  
e cinco julgadores será constituído órgão  
especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte  
e cinco membros, para o exercício das atribuições  
administrativas e jurisdicionais, da competência  
do Tribunal Pleno, bem como para a uniformização  
da jurisprudência no caso de divergência entre  
seus grupos e Seções." 
Justificativa: 
A emenda repete o inciso V do art.144 da Constituição vigente, visando a simplificar o julgamento das 
causas pelo Plenário dos Tribunais de grande número de membros. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:08275 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao art. 188, inciso IV, do Projeto:  
"Art. 188 .......................... 
IV - Os vencimentos dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não poderão ser inferiores aos  
percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de  
Estados; os dos Ministros dos Tribunais  
Superiores, a 90% dos percebidos pelos Ministros  
do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a  
diferença máxima de dez pontos percentuais entre  
os diferentes graus hierárquicos. Os vencimentos  
dos Desembargadores corresponderão aos de  
Secretário de Estado, a qualquer título, não  
podendo ultrapassar os dos Ministros do Superior  
Tribunal de Justiça, mantendo-se, a partir daí,  
uma diferença máxima de dez pontos percentuais  
entre as entrâncias ou graus hierárquicos". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta visa adequar o texto de modo a escalonar os vencimentos dos magistrados 
pagos pela União e pelo Estado. Trata-se de regra, já constante dos textos vigentes, que se procurou 
aprimorar. O critério de vencimentos da magistratura, pelas suas peculiaridades, constitui matéria 
sensível, razão porque deve permanecer a nível constitucional.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08281 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso IX do art. 188 do Projeto. 
Justificativa: 
A motivação, identificação dos votantes e quórum das decisões administrativas constituem matérias 
de legislação ordinária. Não há sentido incluí-las no texto constitucional.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08657 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O Inciso I do Artigo 188 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 188 ..........................  
I. ingresso, por concurso de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados  
do Brasil, observando-se a ordem de classificação. 
Justificativa: 
Fica excluída a participação do Ministério Público para o concurso público de ingresso na 
magistratura. É de se entender que as duas carreiras são distintas, não se confundem, e por isso 
apresentam objetivos diferentes. Inexiste precedente confirmando semelhante participação, a qual, 
por sua vez, torna o concurso da magistratura vulnerável à participação de outras entidades 
representativas da comunidade nacional, o que acabaria o descaracterizando. Por outro lado, os 
membros da magistratura não participam do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, e 
o atual projeto da constituição silencia a respeito, como que, demonstrando que a pretendida 
participação é uma orientação isolada, sem condições de se firmar como um princípio a ser 
desenvolvido. Quanto, por exemplo, a Ordem dos Advogados, a participação é tradicional, dentro da 
seguinte realidade de lá saíram e por lá passaram e passam todos os membros da magistratura 
nacional. Não é o caso do Ministério Público  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08992 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendado: inciso III, art. 188  
Dê-se ao inciso III do art. 188 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
III - Os juízes dos Tribunais judiciais terão  
mandato temporário, com direito à recondução, e  
serão eleitos pela categoria dos juízes de  
carreira e por advogados, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 155  

 

Essa emenda objetiva explicita no texto constitucional regras mais democráticas de acesso aos 
quadros de juízes, através da eleição direta pela categoria dos juízes e dos advogados. 
Parecer:   
   Estabelece a aristocracia ou oligarquia como forma de recrutamento dos juízes.  
Pela rejeição, por incompatível com o espírito da Constituição Federal que se reelabora e com as 
ideias democráticas de nosso tempo. 
   
   EMENDA:09495 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 188 "caput", dispondo sobre  
os Estatutos da Magistratura, a seguinte redação:  
"Artigo 188 - O Estatuto Jurídico da  
Magistratura será definido, no âmbito federal, em  
lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e,  
no estadual, em leis complementares de iniciativa  
dos Tribunais de Justiça respectivos, observados  
os seguintes princípios 
Justificativa: 
A modificação visa propiciar ao estatuto estadual a autonomia para estabelecimento de sua Justiça, 
respeitadas as regras constitucionais, mas atendidas as peculiaridades locais das unidades 
federadas. Há absoluta inconveniência no tratamento homogêneo de realidades heterogêneas, na 
administração da Justiça. Evita-se a “malfadada tendência unitária contra a Federação e o que é pior, 
a tendência maquiavélica, para nacionalizar as justiças estaduais”. (SAMPAIO DÓRIA, “comentários 
à Const. De 1946” ed.1960, vol. III, pg.524). O professor JOSÉ FREDERICO MARQUES observa: “no 
que concerne ao Poder Judiciário, a Constituição de 1934 foi o órgão matriz de onde provieram as 
intromissões cada vez maiores, na legislação estadual de organização judiciária, e que culminaram 
com a Emenda Constitucional n°7, e com esse monstrengo legislativo que é a Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional” (“Constituição e Constituinte”, ed. RT, “S. Paulo, 1987, pg.55) . 
Finalmente, o texto apresentado nesta emenda coincide com aquele proposto pela Subcomissão, 
apenas com a diferença de ofertar ao Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da 
Magistratura nacional, a iniciativa do processo legislativo, em âmbito federal. 
Parecer:   
   A Emenda faz depender de iniciativa de tribunais, leis que a eles interessam.  
A experiência tem demonstrado que o Judiciário é mais adequado para a conservação do que para a 
criação do Direito.  
Não se deve entravar a iniciativa do Congresso.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso IX, do art. 188, do  
Projeto de Constituição, que dispõe sobre as  
decisões administrativas. 
Justificativa: 
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A Emenda, data vênia, procura corrigir o texto do projeto constitucional, visando escoimar e purificar, 
pois, a matéria é para ser contemplada, em legislação/ordinária e que não dispõe de envergadura 
para integrar o texto constitucional. A supressão ora proposta se faz necessário. 
Parecer:   
   A Emenda proposta é conflitante com a orientação definida no Projeto, razão de opinarmos pela 
sua rejeição. 
   
   EMENDA:09534 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Aumente-se ao art. 188, do Projeto de  
Constituição, o inciso X, com a redação seguinte:  
"X" - nos Tribunais com número superior a  
vinte e cinco julgadores será constituído órgão  
especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte  
e cinco membros, para o exercício das atribuições  
administrativas e jurisdicionais, da competência  
do Tribunal Pleno, bem como a uniformização da  
jurisprudência no caso de divergência entre seus  
grupos e seções". 
Justificativa: 
Permissa vênia, a Emenda proposta traz novamente para a Nova Carta Política, disposição constante 
da Constituição em vigor (inciso V, do art.144), que realmente facilita aos julgamentos das causas 
pelo Pleno dos Tribunais, de número elevado de membros. 
A emenda é deveras salutar.  
Parecer:   
   A Emenda contém disposição que contribuirá para o aprimoramento do texto constitucional, daí 
opinarmos pela aprovação. 
   
   EMENDA:09539 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a o art. 188, inciso IV, do Projeto de  
Constituição, a redação seguinte:  
Art. 188 - ......................... 
IV - os vencimentos dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não poderão ser inferiores aos  
percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de  
Estado; os dos Ministros dos Tribunais Superiores,  
a 90% do percebidos pelos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal, mantendo-se a diferença máxima  
de dez pontos percentuais entre os diferentes  
graus hierárquicos. Os vencimentos dos  
Desembargadores corresponderão aos de Secretário  
de estado, a qualquer título, não podendo  
ultrapassar os dos Ministros do Superior Tribunal  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 157  

 

de Justiça, mantendo-se, a partir daí; uma  
diferença máxima de dez pontos percentuais entre  
as entrâncias ou graus hierárquicos." 
Justificativa: 
A Emenda, fixa corretamente o critério de vencimentos na Magistratura. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09641 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do  
Inciso I do Art. 188 que passará a  
ter a seguinte redação:  
I - Ingresso, por concurso de provas, com a  
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do  
Ministério Público, obedecendo-se, nas nomeações,  
à ordem de classificação. 
Justificativa: 
O ingresso no serviço público deve ser feito exclusivamente por concurso público de provas e não 
provas e títulos. 
Aliás o inciso II do Artigo 86 do mesmo projeto diz de forma clara que o ingresso no serviço público, 
sob qualquer regime, dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público de provas. 
Ademais é evidente que o concurso de provas e títulos deve restringir-se a progressão e ascensão 
funcional, nunca para o ingresso a contagem de pontos para títulos daria vantagem adicional para 
determinados candidatos. O ingresso, é óbvio, não pode ser efetuado, sob pena de favorecimento 
indevido, com alguma vantagem inicial para qualquer dos participantes. 
Parecer:   
   A Emenda proposta é conflitante com a orientação definida no Projeto, razão de opinarmos pela 
sua rejeição. 
   
   EMENDA:09899 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188:  
- Acrescente-se inciso ao Art. 188:  
"X - O juiz residirá na Comarca onde estiver  
exercendo suas funções." 
Justificativa: 
A presença do magistrado nas cidades do interior, assim como a do Promotor e do Delegado de 
policia, e fator indispensável à elevação da dignidade da vida interiorana. Os cidadãos do interior 
pagam os impostos e merecem ter as autoridades ao seu lado. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
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   EMENDA:09900 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188, I  
- Acrescente-se ao inciso I do Art. 188:  
"I - ... em aprovação em curso regular nas  
escolas nacionais e estaduais de magistratura, não  
inferior a dois anos, após o concurso referido  
neste inciso". 
Justificativa: 
O provimento dos cargos da magistratura deverá ocorrer após curso adequado, à semelhança dos 
diplomatas e uma proposta há muito reclamada e tem sido objetivo de diversas sugestões. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:09901 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188, IV.  
- Substitua-se a expressão final do inciso IV  
do Art. 188 por  
"... nem superior a noventa por cento (90%)  
dos Ministros dos Tribunais Superiores." 
Justificativa: 
Visa-se limitar os vencimentos dos magistrados estaduais pelo seu parâmetro no âmbito federal, que 
não os Tribunais Superiores. 
Parecer:   
   A Emenda proposta é conflitante com a orientação definida no Projeto, razão de opinarmos pela 
sua rejeição. 
   
   EMENDA:09937 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188  
Acrescente-se o seguinte inciso ao Artigo 188:  
"XI - Nos Tribunais de Justiça com número  
superior a vinte e cinco desembargadores será  
constituído órgão especial, com o mínimo de onze e  
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o máximo de vinte e cinco membros, para o  
exercício das atribuições, administrativas e  
jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno,  
bem como para a uniformização da jurisprudência no  
caso de divergência entre grupos ou seções." 
Justificativa: 
O próprio teor do texto justifica a doação do órgão especial. É que há no País, tribunais constituídos 
por mais de cem desembargadores, sendo compreensível que a reunião plenária para o trato das 
questões administrativas e jurisdicionais de sua competência, dificilmente se desenvolverá com a 
dinâmica que se pretende dar ao Judiciário, emperrando mesmo, na maioria das vezes, seu bom 
desempenho, com prejuízo da celeridade na prestação jurisdicional. Diga-se, aliás, que tal 
providência foi adotada quando da edição de emenda constitucional n°7, de 1977, Art. .144, V, 
constituindo-se tal providência, no decurso desse tempo, altamente satisfatória para o desempenho 
das atribuições desses Tribunais. 
Parecer:   
   A Emenda contém disposição que contribuirá para o aprimoramento do texto constitucional, daí 
opinarmos pela aprovação. 
   
   EMENDA:09960 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188.  
- Acrescente-se incisos ao Artigo 188:  
X - Os juízes responderão civilmente,  
independentemente de interpelação ou notificação  
prévia, pela excessiva demora na prática dos atos  
de sua competência, ou por ação ou omissão eivadas  
de dolo ou erro inexcusável.  
XI - As decisões judiciais sobre  
responsabilidades civil e criminal de magistrados  
serão homologadas pela Assembleia Nacional da  
República ou pelas Assembleias Legislativas  
Estaduais, ou revistas por decisão de dois terços  
das respectivas Casas Legislativas. 
Justificativa: 
Para impor andamento normal aos processos e preciso criar responsabilidades específicas para os 
magistrados.  
As decisões que envolvem os magistrados devem ser homologadas pelo Legislativo como forma de 
controle e para evitar que se insinuem tais decisões de prevalecimento. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:09961 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 160  

 

Dispositivo Emendado: Art. 188  
- Acrescente-se inciso ao Art. 188:  
"X - Nenhum juiz poderá permanecer mais de 15  
(quinze) anos em um mesmo Tribunal, - exceto o  
do júri. Completado este tempo de  
permanência, o juiz será aposentado com  
remuneração integral. 
Justificativa: 
A rotatividade nos Tribunais é salutar ao Judiciário. Permite acesso mais rápido dos Juízes aos 
Tribunais, propiciando maior rotatividade. 
Parecer:   
   A Emenda proposta é conflitante com a orientação definida no Projeto, razão de opinarmos pela 
sua rejeição. 
   
   EMENDA:09962 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188, II, c  
- Dê-se à alínea c do inciso II do art. 188 a seguinte redação:  
"c) a aferição do merecimento será feita  
mediante escolha pelos magistrados integrantes da  
mesma entrância." 
Justificativa: 
A melhor aferição do mérito é feita pelos pares, diretamente interessados na valorização de sua 
categoria. Esta é a razão pela qual apresentamos a proposta. 
Parecer:   
   A disposição contida na Emenda choca-se com o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09963 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188, III  
- Dê-se nova redação ao inciso III do Art. 188:  
"III - no acesso aos Tribunais de segundo  
grau, aplica-se o critério do inciso II. Os  
integrantes da última entrância do primeiro grau,  
ou do Tribunal de Alçada, onde houver, elegerão os  
promovidos por merecimento entre seus pares." 
Justificativa: 
O melhor julgamento do mérito é feito pelos pares, interessados em premiar o melhor valor com a 
forma de valorização de sua classe ou categoria. 
Parecer:   
   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10211 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 188, INCISO V  
O inciso V do artigo 19 do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 188 - ..................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade e facultativa, aos trinta  
anos de serviço; 
Justificativa: 
A modificação que se pretende introduzir no Projeto de Constituição, visa suprimir o dispositivo que 
determinava o interstício de 10 anos de efetivo exercício de magistratura para fins de aposentadoria 
voluntária integral, pois tal medida virá em prejuízo de inúmeros e eminentes juízes e Ministros de 
nosso País. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10278 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir no art. 188 o item "X"  
X - O tempo de tramitação e decisão dos  
processos em cada instância não poderão nunca  
exceder de 90 (noventa) dias. Sendo  
responsabilizados perante a lei quem inibir o  
cumprimento do prazo. 
Justificativa: 
Evitar a morosidade da Justiça a das partes interessadas. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10279 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir no art. 188 o item "XI":  
XI - Qualquer cidadão na defesa dos seus  
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próprios direitos poderá ingressar em juízo sem  
qualquer assistência jurídica, desde que assim o queira. 
Justificativa: 
Não se pode impor a obrigatoriedade do estabelecimento do advogado pelas partes, se esta não for a 
sua vontade. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10446 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   TEXTO  
O caput do artigo 188 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, assim  
redigido: "A União e os Estados terão estatutos da  
magistratura, mediante leis complementares federal  
e estadual, observados os seguintes princípios":,  
passa a ter a seguinte redação:  
"Compete a União elaborar os estatutos da  
magistratura, mediante lei complementar,  
observados os seguintes princípios". 
Justificativa: 
É altamente benéfica para a magistratura nacional e o povo em geral a uniformização do 
procedimento na esfera da organização judiciária, a exemplo do que ocorre com a legislação civil e 
criminal, cuja uniformização em todo o território pátrio facilita o exercício da advocacia e, portanto, o 
atendimento das necessidades populares no cargo do Judiciário. Se cada Estado tiver seus próprios 
estatutos, seus próprios códigos civil, penal e de progresso, a diversidade das normas dificultará a 
atuação dos advogados na defesa dos direitos dos seus constituintes, que emergem do povo, 
contribuindo para que a Justiça seja tardia e demorada. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10738 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Texto  
O inciso V do artigo 188 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, assim  
redigido: "é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade e facultativa, aos trinta  
anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura", passa a ter a seguinte redação:  
"é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, e  
facultativa aos trinta anos de serviço, depois de  
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dez anos de exercício efetivo na judicatura. Após  
os setenta anos de idade o juiz será submetido a  
exame, anualmente, por junta médica especializada,  
para aferição de sua capacidade para o trabalho". 
Justificativa: 
Frequentes são os cargos em que a aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade atinge o 
magistrado na plenitude de sua capacidade física para o trabalho. É evidente, na hipótese, o prejuízo 
para o erário público, pois, com a aposentadoria desse magistrado, terá o Estado que pagar 
desnecessariamente o mesmo salário para outro, além daquele que segue pagando ao aposentado. 
Por outro lado, este interesse público há de prevalecer sobre o interesse partículas da abertura de 
vaga para outro juiz, com a aposentadoria de que se trata. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10740 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   TEXTO  
O inciso VII do artigo 188 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, assim  
redigido: "no caso de mudança do Juízo, ao  
magistrado será facultado remover-se para a nova  
sede, para outra Comarca de igual entrância, ou  
obter disponibilidade com vencimentos integrais",  
passa a ter a seguinte redação:  
"no caso de mudança do Juízo, ao magistrado  
será facultado remover-se para a nova sede ou para  
outra Comarca de igual entrância". 
Justificativa: 
A simples mudança da sede do Juízo não é motivo suficiente para a disponibilidade com vencimentos 
integrais o magistrado, ao ingressar na carreira, sabe que deverá zelar pelo interesse público, 
colocando-o acima do interesse particular. A disponibilidade não convém aos cofres públicos porque 
resulta no pagamento duplicado para o mesmo cargo, ou seja, para o juiz que está afastado e para o 
que estiver exercendo dito cargo em seu lugar. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11081 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 188, II, b  
EMENDA MODIFICATIVA  
O Art. 188, II, b, passará a ter a seguinte  
redação, suprimida a alínea c:  
- A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
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integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição estabelecidos  
em lei complementar. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da alínea, criar obstáculo ao carreirismo, 
diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia 
de carreira. 
Tal como proposta a redação da alínea b, torna-se desnecessária alínea c, além de a matéria ser 
mais para lei complementar. 
Parecer:   
   Mistura antiguidade com merecimento, impedindo que se  
reconheça o mérito de quem o possua, se não tiver antiguidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11118 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Acrescente-se ao art. 188, inciso I, após as  
palavras "Ordem dos Advogados do Brasil e do  
Ministério Público", a expressão: .... em todas as  
fases,.... 
Justificativa: 
A emenda visa a deixar claro que a presença da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério 
Público, nos concursos da magistratura, é obrigatório durante todo o procedimento concursal. 
Parecer:   
   De acordo coma Justificativa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11191 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Capítulo IV  
Do Judiciário  
Seção I  
Disposições Gerais  
Acrescentar depois do item III do artigo 188:  
"IV - previsão de cursos em Escolas de  
Formação e Aperfeiçoamento de magistrados como  
requisitos ou incentivos para ingresso e avanços  
na carreira".  
Renumerar os demais itens do artigo 188. 
Justificativa: 

a) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições 
destinadas a desenvolverem um processo cultural-educacional especializado de 
conhecimentos, pode ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição 
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conceitualmente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, in Direito Constitucional, Teoria da 
Constituição. As constituições do Brasil – Forense, 21° Edição,1981, p 47,81,84 e José 
Afonso da Silva, in “ Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 29)”. 

b) O princípio da formação e aperfeiçoamento de Magistrados, por evidentes razões fáticas, 
científicas e jurídicas, é aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não; apenas, aos dos 
Estados Federados. Causa determinante para inserção do princípio na Seção I – Disposições 
Gerais – do capitulo relativo ao Judiciário. 

c) A institucionalização das escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados figura no 
art.144, itens I e IV, da Constituição Federal vigente. 

d) O preceitualizado no art. 144, com as formas e conteúdos dos itens I e IV, da Constituição 
Federal, é o reconhecer pelos detentores do poder político de procederem as análises e as 
receitas contidas no conhecido “Diagnostico para reforma do Poder Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal”, formulado em 1975. 

e) A 30 de Junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal verificou princípio e a Comissão 
Provisória dos Estudos Constitucionais referendou-o ao normatizá-lo nos art. 94, I e 268, § 2°, 
letra “a”, do Projeto. 

f) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento humanístico, técnico e científico dos 
magistrados assola os condutores políticos dos estados democráticos europeus, americanos 
norte-sul, e asiático: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina. 

g) Algumas escolas são vinculadas diretamente as Supremas Cortes de Justiça – Estados 
Unidos – Japão, ou supervisionadas pelos Tribunais de Justiça – Brasil. 

h) Após o editar da emenda n°7, foram criadas e dinamizadas 18 escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, respectivamente nos Estados do “Acre”, Amazonas, Bahia, 
Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. As escolas dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, dependem de 
aprovação final pelos Tribunais de Justiça. 

Sem a seiva constitucional, a maioria fornecera. 
i) A dinamização das escolas depende do obter de recursos significativamente inferiores aos 

destinados a qualquer outro liceu público e particular, por nada perceberem o diretor, 
supervisores, coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências 
proferidas. 

j) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados são os mais eficazes 
instrumentos para converter o Judiciário em poder social, e erigi-lo à categoria de poder 
moderador dos demais poderes políticos e sociais, libertando-o da condição de poder 
meramente institucionalizado. 

k) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente ampliado o número de tribunais, mas 
cuidando-se da formação humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-científico 
dos juízes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição urge prepara-los para conhecerem-
se e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato sentencial e saberem 
utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernética e informática, para 
vencerem o volume crescente das exigências de prestações jurisdicionais. 

l) A educação é permanente, mas em relação a formação e aperfeiçoamento dos juízes impõe-
se seja, ainda, especializada, sistematizada, e sobretudo deontológica, quer dizer, norteada 
para o amar, com consciência e espirito sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da 
Justiça. 

Parecer:   
   De acordo com a Justificativa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11192 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Capítulo IV  
Do Judiciário  
Seção I  
Disposições Gerais  
Acrescentar ao item I do artigo 188.  
"I - ..., podendo a Lei exigir dos candidatos  
prova de habilitação em curso de Escola de  
Formação e Aperfeiçoamento de magistrados".  
Precisar o conteúdo da letra "c", do item II,  
do artigo 188.  
"C - aferição de merecimento pelos critérios  
da presteza e segurança no exercício da jurisdição  
e, ainda, pela frequência e aproveitamento em  
cursos ministrados pelas Escolas de Formação e  
Aperfeiçoamento de Magistrados". 
Justificativa: 

a) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições 
destinadas a desenvolverem um processo cultural-educacional, pode ser conteúdo de normas 
educacionais em uma constituição conceitualmente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, 
in Direito constitucional, Teoria da constituição, as Constituições do Brasil – Forense, 21° 
Edição 1921, p 47,81,84; e José Afonso da silva, in “ Aplicabilidade das Normas 
Constitucionais, p. 29”. 

b) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, por evidentes razões científicas e 
jurídicas, é aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não, apenas, aos dos Estados 
Federados. Causa determinante para inserção do principio na Seção I – Disposições Gerais – 
Do capitulo relativo ao Judiciário. 

c)  A institucionalização das Escolas de Formação e Aperfeiçoamento de magistrados figura no 
art. 144, itens I e IV, da constituição Federal vigente. 

d) O preceitualizado no art.144, com as formas e conteúdos dos itens I e IV, da Constituição 
Federal, é o reconhecer pelos detentores do poder politico de procederem às análises e as 
receitas contidas no conhecido “ Diagnóstico para reforma do Poder Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal”, formulado em 1975. 

e) A 30 de junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal verificou princípio e a Comissão 
Provisória dos Estudos Constitucionais referendou-se ao normatizá-lo nos art. 94, I e 268,  

f) § 2°, letra “a” do Projeto. 
g)  A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento humanístico, técnico científico dos 

magistrados assola os condutores políticos dos estados democráticos europeus, americanos, 
norte-sul e asiáticos: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina. 

h) Algumas escolas são vinculadas diretamente as supremas Cortes de Justiça – Estados 
Unidos - Japão, ou Supervisionadas pelos Tribunais de Justiça – Brasil. 

i) Após o editar da emenda n°7, foram criadas e dinamizadas 18 escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, respectivamente nos Estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal.  As escolas dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro dependem da 
aprovação final pelos tribunais de Justiça. 

j) A dinamização das escolas depende do obter de recursos significativamente inferiores aos 
destinados a qualquer outro liceu publico e particular, por nada perceberem o diretor, 
supervisores, coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências 
proferidas. 

k) As Escolas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados são os mais eficazes 
instrumentos para converter o Judiciário em poder social, e erigi-lo à categoria de poder 
moderador dos demais poderes políticos e sociais, libertando-o da condição de poder 
meramente institucionalizado. 

l) Não se recriara o Poder Judiciário Simplesmente ampliando o número de tribunais, mas 
cuidando-se da formação humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-cientifico 
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dos juízes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição Urge prepara-los para conhecerem-
se e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato sentencial e saberem 
utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernética e da informática, 
para vencerem o volume crescente das exigências de prestações jurisdicionais. 

m) A educação é permanente, mas em relação a formação e aperfeiçoamento dos juízes impõe-
se seja, ainda, especializada, sistematizada, e, sobretudo, deontológica, quer dizer, norteada 
para o amar, com consciência e espírito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da 
Justiça.  

Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:11214 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 188 a seguinte redação:  
"I - ingresso, por concurso público, de  
provas e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil, sendo obedecida, nas  
nomeações, a ordem de classificação 
Justificativa: 
O dispositivo, em sua redação originária, inclui o Ministério Público como participante do concurso de 
ingresso à Magistratura. Trata-se de indébita interferência do Poder Executivo, pois o Ministério 
Público a ele pertence, em assunto da economia interna do Poder Judiciário. A Ordem dos 
Advogados do Brasil não faz parte de qualquer Poder e a sua participação nos recursos de ingresso à 
Magistratura, há anos, como em São Paulo, é tradicional. 
A presente emenda foi elaborada com a contribuição de estudos realizados por um grupo de juristas 
vinculados à Magistratura Paulista. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:11215 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "c" do inciso II do  
artigo 188 do Projeto de Constituição assim  
redigido: "c) - a aferição do merecimento pela  
frequência, presteza, segurança e aperfeiçoamento profissional". 
Justificativa: 
O dispositivo possui redação equívoca: frequência e presteza são deveres de todos os magistrados; 
não se entende qual o sentido ou significado dado ao termo “segurança” e não se explicita a forma de 
aferir-se o aperfeiçoamento profissional. 
A presente emenda foi elaborada com a contribuição de estudos realizados por um grupo de juristas 
vinculados à Magistratura Paulista. 
Parecer:   
   A emenda proposta conflita com o texto do Projeto, daí opinamos por sua rejeição. 
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   EMENDA:11216 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso VIII do artigo 188 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"VIII - as sessões e julgamentos dos órgãos  
do Poder Judiciário serão públicos, salvo os casos  
de segredo de Justiça ou quando o exigir o  
interesse público, na forma do que a lei dispuser". 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:11219 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   1 Dê-se a seguinte redação ao item III do  
artigo 188 do Projeto de Constituição:  
"O acesso aos Tribunais de segundo grau far-  
se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância ou,  
houver, no Tribunal de Alçada, quando se tratar de  
promoção para o Tribunal de Justiça, observadas as  
alíneas do inciso II e classe de origem". 
Justificativa: 
O dispositivo adota o sistema que vem sendo utilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 
preservando, sempre, a proporcionalidade de um quinto em seus Tribunais, na conformidade do 
respeito à classe de origem. Evita-se que o quinto constitucional absorva vagas próprias da carreira, 
como acontece no Estado de Minas Gerais, conforme relata o Desembargador Bruno Afonso de 
André , “ em que mais de 1/3 ou 1/3 dos juízes são do quinto, porque vão para o Tribunal de Alçada, 
depois sobem como juiz de carreira ao Tribunal de Justiça (Constituição e Constituinte, ed. ET,1987, 
pg.166). 
A presente emenda foi elaborada com a contribuição de estudos realizados por um grupo de juristas 
vinculados à Magistratura Paulista. 
Parecer:   
   A matéria já se encontra disciplinada no Projeto.  
A redação da Emenda proposta em nada altera o seu conteúdo e forma.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:11220 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 169  

 

Texto:   
   Dê-se ao artigo 188 "caput", dispondo sobre  
os Estatutos da Magistratura, a seguinte redação:  
Artigo 188 - O Estatuto Jurídico da  
Magistratura será definido, no âmbito federal, em  
lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal e,  
no estadual, em leis complementares de iniciativa  
dos Tribunais de Justiça respectivos, observados  
os seguintes princípios:". 
Justificativa: 
A modificação visa propiciar ao estatuto estadual a autonomia para estabelecimento de sua Justiça, 
respeitadas as regras constitucionais, mas atendidas as peculiaridades locais das unidades 
federadas. Há absoluta inconveniência no tratamento homogêneo de realidades heterogêneas na 
administração da Justiça. Evita-se a “malfadada tendência unitária contra a Federação e o que é pior, 
a tendência maquiavélica, para normalizar as justiças estaduais”.  
(SAMAPAIO DÓRIA, “ comentários à Const. Da 1946”, ec .1960, vol.III,pc.524). O professor JOSÉ 
FREDERICO MARQUES observa: “no que concerne ao Poder Judiciário, a Constituição de 1934 foi 
na legislação estadual da organização judiciária, e que culminaram com a Emenda Constitucional n° 
7, e com esse monstrengo legislativo que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional”. (“Constituição e 
Constituinte”, ed. RT, C. Paulo,1987, pg.55). 
Finalmente, o texto apresentado nesta emenda coincide com aquele proposto pela Sub- Comissão, 
apenas com a diferença de ofertar ao Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da 
Magistratura nacional, a iniciativa do processo legislativo, em âmbito federal. 
Parecer:   
   A Emenda proposta é conflitante com a orientação definida no Projeto, razão de opinarmos pela 
sua rejeição. 
   
   EMENDA:11245 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao art. 188, inciso IV, do Projeto:  
"Art. 188 - ......................  
IV - Os vencimentos dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não poderão ser inferiores aos  
percebidos, a qualquer título, pelo Primeiro  
Ministro, mantendo-se a diferença máxima de dez  
pontos percentuais entre os diferentes graus  
hierárquicos. Os vencimentos dos Desembargadores  
corresponderão aos de Secretário de Estado, a  
qualquer título, não podendo ultrapassar os dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça,  
mantendo-se, a partir daí uma diferença máxima de  
dez pontos percentuais entre as entrâncias ou  
graus hierárquicos." 
Justificativa: 
A modificação proposta tem por objetivo estabelecer, de forma mais sucinta e adequada, os 
parâmetros e o escalonamento dos vencimentos dos magistrados. A previsão dos limites mínimos de 
remuneração dos magistrados no texto constitucional guarda sintonia e coerência com o princípio da 
irredutibilidade dos vencimentos e constitui regra já constante na Carta Magna vigente.  
Parecer:   
   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
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   EMENDA:11592 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- dar ao inciso V do artigo 188 do projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta e cinco  
anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
 A emenda proposta aumenta o prazo para aposentadoria voluntária de 30 para 35 anos de serviço. 
O projeto estabelece que não há distinção entre trabalho intelectual e manual, bem como não haverá 
privilegiamento em razão da natureza do trabalho ou qualquer outra condição social ou individual (art. 
12, III, f) do projeto. 
Da mesma forma, o anteprojeto estabelece o prazo de 35 anos de serviço para a aposentadoria do 
servidor público e dos trabalhadores em geral. 
Por que então, período menor para os magistrados e membros do Ministério Público? 
Visando compatibilizar o texto e em respeito aos princípios consagrados pelo anteprojeto o 
tratamento a ser dispensado aos magistrados e membros do Ministério Público, deve ser o mesmo 
dispensado aos demais servidores públicos e trabalhadores em geral.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:11993 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 nova redação ao inciso III do art. 188,  
para suprimir-se a expressão final "e a classe de origem." 
Justificativa: 
A expressão que se pretende retirar faz com que se leve em consideração, na promoção do Tribunal 
de Alçada ao de Justiça, a classe de origem, de modo que o magistrado, que ingressou no Tribunal 
de Alçada pelo “quinto” constitucional, continuaria sendo considerado integrante do Ministério Público 
ou Advogado. Impede-se, com isso, o acesso direto dos membros dessas classes aos Tribunais de 
Justiça que ficam constituídos exclusivamente de magistrados.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:12109 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do artigo 188:  
I - ingresso, por concurso público, de provas  
e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil e do Ministério Público,  
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de  
classificação. 
Justificativa: 
Incluir a palavra público, como consta da Constituição em vigor, evitando-se a possibilidade de 
interpretação em contrário e a adoção de critérios políticos. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:12112 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea d, do inciso II, do artigo 188.  
d) na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de dois terços de seus membros, conforme  
procedimento próprio, repetindo-se a votação até  
fixar-se a indicação. 
Justificativa: 
A alínea d, deve ser suprimida do texto constitucional pois invalida a garantia da promoção por 
antiguidade do magistrado de carreira. Se o magistrado puder ter sua antiguidade recusada pelo 
Tribunal, de nada valerá a possibilidade da promoção por antiguidade e, mais importante, a única 
maneira de se resguardar a isenção nas decisões e a independência do Juiz é a garantia da 
promoção por antiguidade, evitando o receio deste de desagradar os Tribunais, com suas decisões e 
o temor de não atender, às injunções politicas para a solução de determinado caso, vendo-se, além 
disso, na obrigação de realizar acordos políticos sobre cargos do judiciário para filhos, afilhados e 
parentes de membros dos Tribunais.  
Parecer:   
   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12113 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea a, do inciso II, do artigo 188:  
a) é obrigatória a promoção do juiz que  
figure por três vezes consecutivas, ou cinco  
alternadas, em lista de merecimento; 
Justificativa: 
É contrassenso a promoção por mérito obrigatório/automático. Isto cria um ambiente propício à 
adulação, trazendo como consequências nefastas a desagregação, a politicagem sem princípios, a 
barganha de cargos para afilhados e parentes, comprometendo a isenção nas decisões. 
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Parecer:   
   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12114 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso VI, do artigo 188:  
VI - o ato de remoção, disponibilidade e  
aposentadoria do magistrado, por interesse  
público, fundar-se-á em decisão, por voto  
fundamentado de dois terços do respectivo  
Tribunal, assegurando-se-lhe ampla defesa e a  
proceder da mesma forma em relação a seus próprios  
juízes. O procedimento, com autorização da lei,  
correrá em segredo de justiça, assegurando-se ao  
juiz a extração de certidões e a opção pela  
manutenção ou não do sigilo. 
Justificativa: 
A inamovibilidade é uma das garantias da Justiça isentas, ficando, assim, o juiz sujeito ao Tribunal, 
- o julgamento secreto impede a ampla defesa, razão de ser do Judiciário, o que e garantindo nos 
países civilizados; 
- impede que o juiz se defenda dos boatos que surgem em trono do julgamento, comprometendo sua 
imagem e reputação bem como a explicitação pública de suas razões, que podem ser de interesse 
público. 
Parecer: 
   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12225 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 188, inciso III, do Projeto se  
dê a seguinte redação:  
Art. 188 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - O acesso aos Tribunais de segundo Grau  
far-se-á por antiguidade e por merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância. 
Justificativa: 
Com esta emenda pretende-se que não haja acesso de Tribunal inferior para Tribunal de Justiça, 
sendo a investidura em qualquer deles considerada como final de carreira. 
A fórmula proposta no Projeto suprime a indicação de advogados e membros do Ministério Público, 
pelos respectivos órgãos de classe, para os Tribunais de Justiça. 
O acesso ao Tribunal inferior, no referido modelo, constitui simples passagem para o órgão maior, 
independentemente de quaisquer outras considerações, o que não é desejável, principalmente nos 
órgãos menores, que contam com apenas um ou dois representantes daquelas classes. 
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Parecer:   
   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12228 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao Art. 188, inciso VI, do Projeto seja  
dada a seguinte redação:  
Art. 188 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
VI - A remoção, disponibilidade ou aposentadoria  
do magistrado, por motivo de interesse público,  
fundar-se-á em decisão de processo administrativo,  
pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros  
do respectivo Tribunal, assegurada ampla defesa. 
Justificativa: 
A emenda procura tornar explícito que as providências administrativas arroladas são tomadas em 
processo da mesma natureza e busca o aprimoramento da redação da norma. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:12230 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao Art. 188, inciso IV, do Projeto seja  
dada a seguinte redação:  
Art. 188 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e de Justiça não menos de  
noventa por cento do que percebem, a qualquer  
título, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
não podendo ultrapassar os destes, aos quais é  
assegurada remuneração não inferior à dos  
Ministros de Estado. Nos Estados, os integrantes  
dos Tribunais de Justiça também não poderão  
perceber vencimentos menores que os de Secretário  
de Estado e os Juízes dos Tribunais inferiores não  
menos de 95% da remuneração dos Desembargadores 
Justificativa: 
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Com a emenda proposta, buscam-se dois objetivos:1- Assegurar uma garantia remuneratória aos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e aos Juízes dos Tribunais inferiores; 2- Aprimorar a redação 
da norma, que no texto original vincula os vencimentos dos integrantes dos Tribunais Superiores 
Federais aos de Secretário de Estado, sem que se saiba qual deles serviria de paradigma. 
Parecer:   
   A disposição contida na Emenda é conflitante com o texto do Projeto. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12234 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao Art. 188, inciso IX, do Projeto se  
dê a seguinte redação:  
Art. 188 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
IX - Nos processos disciplinares, as decisões  
administrativas dos Tribunais serão motivadas,  
identificados os votantes e tomadas pelo voto de,  
pelo menos, dois terços de seus membros.  
Justificativa: 
A norma do Projeto está muito abrangente. Não parece racional que decisões concessórias de férias 
ou licenças, por exemplo, exijam aquele quórum especial, nem que reclamem os outros requisitos 
anotados no preceito. 
Do mesmo modo, inúmeras outras decisões dispensam as formalidades preconizadas, que, 
entretanto, deverão ser observadas quando se tratar de processo disciplinar, de que pode resultar, 
inclusive, a imposição da pensa de demissão. 
Parecer:   
   Parte do conteúdo da Emenda foi consagrado no substitutivo. Assim sendo, somos pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:12235 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao Art. 188 do Projeto seja acrescido  
um parágrafo único, com a seguinte redação:  
Art. 188 ..................... 
Parágrafo Único - o quórum qualificado  
exigido para a aprovação de qualquer matéria será  
determinado pelo número de juízes do Tribunal em  
condições legais de votar. 
Justificativa: 
A emenda pretende encerrar as discussões e evitar as inúmeras questões surgidas acerca do 
universo a ser considerado para a definição do quórum especial reclamado para a aprovação de 
diversas matérias submetidas à decisão dos Tribunais. 
Qualquer regra inserida na legislação local poderá ser questionada em face da Constituição, de sorte 
que parece melhor que esta própria se defina a propósito.  
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Parecer:   
   Ressalvados casos especialíssimos, a questão do "quórum" deve ser relegada aos Regimentos dos 
Tribunais. 
   
   EMENDA:12922 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título V - Capítulo IV  
- Seção I  
Dê-se à letra "b" do inciso II do art. 188 a seguinte redação:  
"Art. 188 - ........................... 
II - ................................. 
b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição estabelecidos  
em lei complementar;" 
Justificativa: 
Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da alínea, criar mais um obstáculo ao 
carreirismo, diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que 
fortalece a ideia de carreira. 
Tal como ora proposta a redação da alínea “b”, torna-se desnecessário o texto da alínea “c”, na 
verdade matéria mais própria de lei complementar.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:12990 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Título V, da organização dos poderes e sistema de governo  
Capítulo IV  
Do Judiciário  
Seção I  
Disposições Gerais  
Acrescentar ao item I do artigo 188.  
"I - ..., podendo a Lei exigir dos candidatos  
prova de habilitação em curso de Escola de  
Formação e Aperfeiçoamento de magistrados."  
Precisar o conteúdo da letra "c", do item II,  
do artigo 188.  
"C - aferição de merecimento pelos critérios  
da presteza e segurança no exercício da jurisdição  
e, ainda, pela frequência a aproveitamento em  
cursos ministrados pelas Escolas de Formação e  
Aperfeiçoamento de Magistrados." 
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Justificativa: 
A) O princípio da formação aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições destinadas 

a desenvolverem um processo cultural educacional especializado e deontológico de 
conhecimentos, pode ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição 
conceitualmente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, in Direito Constitucional, Teoria da 
Constituição, As Constituições do Brasil – Forense 21ª Edição, 1981, p. 47, 81, 84; e José 
Afonso da Silva, in “Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 29”). 

B) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, por evidentes razões fáticas, 
científicas e jurídicas, é aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não apenas aos dos 
Estados Federados. Causa determinante para inserção do princípio da Seção I – Disposições 
Gerais – Do capítulo relativo ao Judiciário. 

C) A institucionalização das escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados figura no 
art. 144, itens I e IV, da Constituição Federal vigente. 

D) O preceitualizado no art. 144, com as formas e conteúdos dos itens I e IV, da Constituição 
Federal, é o reconhecer pelos detentores de poder político de procederem as análises e as 
receitas contidas no conhecido “Diagnóstico Para Reforma do Poder Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal” formulado em 1975. 

E) A 30 de junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal verificou princípio e a Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais referendou-o as normatizá-lo nos art. 94, I e 268, § 2º, 
letra “a”, do Projeto. 

F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento humanístico, técnico científico dos 
magistrados assola os condutores políticos dos Estados democráticos europeus, americanos, 
norte-sul e asiáticos: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina. 

G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às Supremas Cortes de Justiça – Estados 
Unidos – Japão, ou supervisionados pelos Tribunais de Justiça – Brasil. 

H) Após o editar da emenda nº 7, foram criadas e dinamizadas 18 escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, respectivamente nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. As escolas dos estados de São Paul e Rio de Janeiro dependem da 
aprovação final pelos Tribunais de Justiça, sem a seiva constitucional, a maioria fornecerá. 

I) A dinamização das escolas depende do obter de recursos significativamente inferiores aos 
destinados a qualquer outro liceu público e particular, por nada perceberem o diretor, 
supervisores, coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências 
proferidas. 

J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados são os mais eficazes 
instrumentos para converter o judiciário em poder social, e erigi-lo á categoria de poder 
meramente institucionalizado. 

L) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente ampliando o número de tribunais, mas 
cuidando da formação humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-científico dos 
juízes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição. Urge prepara-los para conhecerem-se 
e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato sentencial e saberem 
utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernética e informática, para 
vencerem o volume crescente das exigências de prestações jurisdicionais. 

M) A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiçoamento dos juízes impõe-
se seja, ainda, especializada, sistematizada, e, sobretudo, deontológica, quer dizer, norteada 
para o amar com consciência e espírito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da 
justiça. 

Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:12991 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   CAPÍTULO IV  
DO JUDICIÁRIO  
SEÇÃO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
Acrescentar depois do item III do artigo 188,  
renumerando-se os demais:  
"IV - previsão de cursos em Escolas de  
Formação e Aperfeiçoamento de magistrados como  
requisitos ou incentivos para ingresso e avanços  
na carreira."  
Renumerar os demais itens do artigo 188 
Justificativa: 

A) O princípio da formação aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições destinadas 
a desenvolverem um processo cultural educacional especializado e deontológico de 
conhecimentos, pode ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição 
conceitualmente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, in Direito Constitucional, Teoria da 
Constituição, As Constituições do Brasil – Forense 21ª Edição, 1981, p. 47, 81, 84; e José 
Afonso da Silva, in “Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 29”). 

B) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, por evidentes razões fáticas, 
científicas e jurídicas, é aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não apenas aos dos 
Estados Federados. Causa determinante para inserção do princípio da Seção I – Disposições 
Gerais – Do capítulo relativo ao Judiciário. 

C) A institucionalização das escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados figura no 
art. 144, itens I e IV, da Constituição Federal vigente. 

D) O preceitualizado no art. 144, com as formas e conteúdos dos itens I e IV, da Constituição 
Federal, é o reconhecer pelos detentores de poder político de procederem as analises e as 
receitas contidas no conhecido “Diagnóstico Para Reforma do Poder Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal” formulado em 1975. 

E) A 30 de junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal verificou princípio e a Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais referendou-o as normatizá-lo nos art. 94, I e 268, § 2º, 
letra “a”, do Projeto. 

F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento humanístico, técnico científico dos 
magistrados assola os condutores políticos dos Estados democráticos europeus, americanos, 
norte-sul e asiáticos: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina. 

G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às Supremas Cortes de Justiça – Estados 
Unidos – Japão, ou supervisionados pelos Tribunais de Justiça – Brasil. 

H) Após o editar da emenda nº 7, foram criadas e dinamizadas 18 escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, respectivamente nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. As escolas dos estados de São Paul e Rio de Janeiro dependem da 
aprovação final pelos Tribunais de Justiça, sem a seiva constitucional, a maioria fornecerá. 

I) A dinamização das escolas depende do obter de recursos significativamente inferiores aos 
destinados a qualquer outro liceu público e particular, por nada perceberem o diretor, 
supervisores, coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências 
proferidas. 

J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados são os mais eficazes 
instrumentos para converter o judiciário em poder social, e erigi-lo á categoria de poder 
meramente institucionalizado. 

K) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente ampliando o número de tribunais, mas 
cuidando da formação humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-científico dos 
juízes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição. Urge prepara-los para conhecerem-se 
e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato sentencial e saberem 
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utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernética e informática, para 
vencerem o volume crescente das exigências de prestações jurisdicionais. 

L) A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiçoamento dos juízes impõe-
se seja, ainda, especializada, sistematizada, e, sobretudo, deontológica, quer dizer, norteada 
para o amar com consciência e espírito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da 
justiça. 

Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:13245 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adite-se à alínea "e", do § 4o., do art. 118,  
disposição mais abrangente, na preservação de  
direitos, com a seguinte redação:  
Art. 118 ......................... 
§ 4o .............................. 
e) direitos e garantias, individuais ou  
coletivos, sociais ou políticos. 
Justificativa: 
Consoante a regra estabelecida no Projeto, em sua alínea “e”, não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. 
Verifica-se, no entanto, que o Título II, em vários capítulos, disciplina e tipifica outros direitos, capazes 
de transcender a possíveis acepções individuais, como os direitos sociais, os direitos coletivos, os 
direitos políticos. 
Faz-se necessária a perenidade das conquistas de feridas à pessoa humana, como ente singular, e à 
pessoa humana que, por igual, é indivisível no contexto pluralista  
Parecer:   
   Os direitos sociais e coletivos se constituem em direito positivo convencional do homem em 
sociedade, por oposição ao DIREITO NATURAL que, sendo imprescritível e anterior a qualquer 
convenção social, se baseia unicamente nas leis eternas da razão e da moral. Possuem aqueles 
varianças e gradatividade em função da situação política e econômica do País e educacional de seu 
povo.  
Assim, não desejamos que a nova Carta seja um relicário de matérias utópicas. Para nós, já constitui 
um grande passo manter-se a redação da alínea "e" do § 4o. do art. 188 do Projeto, como nele está.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:13827 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   O art. 188, II b), passará a ter a seguinte  
redação, suprimida a alínea c):  
A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
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os critérios objetivos de aferição estabelecidos  
em lei complementar. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da aliena, criar mais um obstáculo ao 
carreirismo, diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que 
fortalece a idéia de carreira. 
Tal como proposta a redação da alínea b), torna-se desnecessária alínea c) além de a matéria ser 
mais para lei complementar. 
Parecer:   
   Mistura antiguidade com merecimento, impedindo que se reconheça o mérito de quem o possua, se 
não tiver antiguidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13853 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dispositivo Modificado: inciso "V" art. 188,  
Seção I - Do Judiciário - Dê-se ao inciso V do  
art. 188 a seguinte redação:  
"V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos, integrais, por invalidez, ou aos  
sessenta anos de idade para o homem e cinquenta  
para a mulher e facultativa aos trinta e vinte e  
cinco anos de serviço respectivamente." 
Justificativa: 
Trata-se inicialmente de emenda visando a compatibilização, do dispositivo objeto de outras emendas 
e apresentado na Seção II, relativa à PREVIDENCIA SOCIAL. 
 Justificamos a redação do lapso de tempo para efeito de aposentadoria por idade por considerarmos 
que o trabalhador brasileiro envelhece precocemente dada a sua condição socioeconômica que, 
certamente não se resolverá de plano com a elaboração de uma nova constituição. Da mesma forma, 
a aposentadoria facultativa por tempo de serviço deverá ser mantida nos moldes já existentes, 
inclusive para a mulher, que em algumas categorias se aposentam aos vinte e cinco anos de serviço. 
Trata-se de um direito adquirido e, acima de tudo, de uma conquista social da mulher brasileira, que 
não pode e não deve ser modificada. Propomos a extensão da aposentadoria por tempo de serviço 
aos 25 anos, à todas as categorias, não mais como tratamento especial, e sim por resguardar a 
tranquilidade jurídica e social da mulher. 
Parecer:   
   Impõe aposentadoria compulsória aos cinquenta anos, o que constitui um atentado contra pessoas 
plenamente capazes e um ônus insuportável num país pobre.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13868 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva/Modificativa  
Dispositivo emendado: inciso V do Artigo 188 do Projeto  
Acrescente-se ao dispositivo a frade "Após os  
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setenta anos de idade o juiz será submetido a  
exame, anualmente, por junta médica especializada,  
para aferição de sua capacidade para o trabalho",  
alterando-se-o para a seguinte redação:  
Art. 188 - ..................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, e  
facultativa aos trinta anos de serviço, depois de  
dez anos de exercício efetivo na judicatura. Após  
os setenta anos de idade o juiz será submetido a  
exame, anualmente, por junta médica especializada,  
para aferição de sua capacidade de trabalho 
Justificativa: 
Frequentes são os casos em que a aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade atinge o 
magistrado na plenitude de sua capacidade física para o trabalho é evidente, na hipótese, o prejuízo 
para o erário público, pois, com a aposentadoria desse magistrado, terá o Estado que pagar 
desnecessariamente o mesmo salário para outro, além daquele que segue pagando ao aposentado. 
Por outro lado, este interesse público há de prevalecer sobre o interesse particular da abertura de 
vaga para outro juiz, com a aposentadoria de que se trata. 
Parecer:   
   Dificilmente os médicos atestariam a incapacidade, quase sempre parcial e frequentemente difícil 
de aferir, de um Ministro do Supremo Tribunal, sobretudo considerando o impacto que receberia o 
examinando com o laudo condenatório. Em caso de dúvida, permaneceria o julgador em exercício, 
pondo em risco o direito das partes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13961 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Modificado: Inciso "V" do artigo  
188 da Seção I - Disposições Gerais - do Capítulo  
IV - Do Poder Judiciário.  
Modifique-se o inciso "V" do artigo 188  
dando-lhe a seguinte redação.  
V - é compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais, por invalidez ou aos  
sessenta e cinco anos de idade e facultativa aos  
trinta anos de serviço. 
Justificativa: 
Procuramos adequar o preceito do inciso “V” ao contido no artigo 356, alínea “d”, Seção II – Da 
Previdência social – que estipula a idade para efeito de aposentadoria em sessenta e cinco anos. 
Não nos parece justo, estender o lapso de tempo para efeito de aposentadoria apenas uma classe 
trabalhadora, dentro do principio da igualdade que rege todo o Projeto de constituição ora emendado. 
Da mesma forma, entendemos que a aposentadoria por tempo de serviços se opera em decorrência 
do requisito temporal e nunca em decorrência de determinada atividade laboral. Parece-nos 
incoerente a exigência de dez anos de exercício efetivo na judicatura, com o pressuposto básico para 
a aposentadoria. Ademais, a aposentadoria se opera como direito do trabalhador, decorrente de sua 
participação no sistema social o exercício da judicatura não pode e não deve ser considerado como 
pressuposto básico para efeito de aposentadoria, sob pena de desvirtuar toda a técnica que embasa 
o Seguro Social  
Parecer:   
   A emenda impõe a aposentadoria compulsória aos 65 anos o que prejudica ao trabalhador não 
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inválido e priva o país do serviço dos magistrados mais sábios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14158 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: inciso VII do Artigo  
188 do Projeto.  
Suprima-se do inciso VII do artigo 188 no  
Projeto a frase ou obter disponibilidade com  
vencimentos integrais, permanecendo com a  
seguinte redação:  
Art. 188 - ..................................  
VII - no caso de mudança do Juízo, ao  
magistrado será facultado remover-se para a nova  
sede ou para outra Comarca de igual entrância. 
Justificativa: 
A simples mudança da sede do juízo não é motivo suficiente para a disponibilidade com vencimentos 
integrais o magistrado ao ingressar na carreira, sabe que deverá zelar pelo interesse público, 
colocando-o acima do interesse partículas. A disponibilidade não convém aos cofres públicos porque 
resulta no pagamento duplicado para o mesmo cargo, ou seja, para o juiz que está afastado e para o 
que estiver exercendo dito cargo em seu lugar. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:14164 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 188, inciso I.  
Acrescente-se ao inciso I, do art. 188 do  
Projeto de Constituição, o período seguinte:  
"I - ..., podendo a lei exigir dos candidatos  
prova de habilitação em curso de Escola de  
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados". 
Justificativa: 
A institucionalização das escolas destinadas à formação e aperfeiçoamento de magistrado figura no 
art. 144, inciso I e VI, da vigente Constituição Federal, o que recomenda, pela importância do tema, a 
inserção do mesmo princípio normativo no texto da futura Carta Política Nacional. 
Ressalte-se que já funcionam, no País, cerca de dezoito escolas destinadas à formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, além de outros, em organização, dependendo, apenas de 
aprovação por tribunais de Justiça para o seu funcionamento. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:14165 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 182  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 188, II, "c".  
Dê-se a alínea "c", II, do art. 188, do  
Projeto de Constituição a redação seguinte:  
"c) aferição de merecimento pelos critérios  
de presteza e segurança no exercício da jurisdição  
e, ainda, pela frequência e aproveitamento em  
cursos ministrados pelas Escolas de Formação e  
Aperfeiçoamento de Magistrados". 
Justificativa: 
A institucionalização das escolas destinadas à formação e aperfeiçoamento de magistrado figura no 
art. 144, inciso I e VI, da vigente Constituição Federal, o que recomenda, pela importância do tema, a 
inserção do mesmo princípio normativo no texto da futura Carta Política Nacional. 
Destaque-se, ainda, que já se encontram em funcionamento cerca de dezoito escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, além de outras em organização em vários Estados, dependendo da 
aprovação de seus Tribunais de Justiça para funcionamento.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:14479 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 nova redação ao inciso III do art. 188,  
para suprimir-se a expressão final "e a classe de origem". 
Justificativa: 
A expressão que se pretende retirar faz com que se leve em consideração na promoção do Tribunal 
de Alçada ao de Justiça, a classe de origem, de modo que o magistrado, que ingressou no Tribunal 
de Alçada pelo “quinto” constitucional continuaria sendo considerado integrante do Ministério Público 
ou advogado. Impede-se, com isso, o acesso direto dos membros dessas classes aos Tribunais de 
Justiça que ficam constituídos exclusivamente de magistrados. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:14518 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   O art. 188, II, b), passará a ter a seguinte  
redação, suprimida a alínea c):  
A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 183  

 

integrar o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição estabelecidos  
em lei complementar. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda, além de melhorar a redação de alínea, criar mais um obstáculo ao 
carreirismo, diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que 
fortalecem a ideia de carreira. 
Tal como proposta a redação da alínea b) torna-se desnecessária alínea c) além de a matéria ser 
mais para lei complementar. 
Parecer:   
   A proposição mescla "merecimento" e "antiguidade" num sistema híbrido de promoção que não 
ostenta reciprocidade, favorecendo, assim, somente aos mais antigos. 
   
   EMENDA:14580 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "c" do Art. 188, do Inciso II do Projeto de Constituição.  
Art. 188 ....................................  
Inciso II  
a)  
b)  
c) Suprimido 
Justificativa: 
De acordo com a nossa Emenda solicitando nova redação da alínea “b”, não há necessidade da 
alínea “c”. Acrescido, ainda, que a matéria se inclina mais para lei complementar. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão parte contempladas no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14581 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   O Art. 188, II, letra "b" do Projeto de  
Constituição, passará a vigorar com a seguinte  
redação, suprimida a alínea "c".  
A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição estabelecidos  
em lei complementar". 
Justificativa: 
Esta nova redação, além de diminuir a luta entre colegas concorrentes ao cargo no momento da 
promoção por merecimento, melhora sua disposição, criando um obstáculo ao carreirismo, e.g., 
Àqueles que lançam mãos de quaisquer meios para alcançar a meta almejada. 
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Parecer:   
   A proposição mescla "merecimento" e "antiguidade" num sistema híbrido de promoção que não 
ostenta reciprocidade, favorecendo, assim, somente aos mais antigos. 
   
   EMENDA:14794 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188, incisos I e II c)  
Os itens I e II, letra c), do art. 188 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, passam a ter a seguinte redação:  
CAPÍTULO IV  
Do Judiciário  
Seção I  
Disposições Gerais  
Art. 188 ....................................  
I - ingresso, por concurso, de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados  
do Brasil e do Ministério Público, obedecendo-se,  
nas nomeações, à ordem de classificação, podendo a  
Lei exigir dos candidatos prova de habilitação em  
curso de Escola de Formação e Aperfeiçoamento de  
magistrados.  
II - ........................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) aferição de merecimento pelos critérios  
da presteza e segurança no exercício da jurisdição  
e, ainda, pela frequenta e aproveitamento em  
cursos ministrados pelas Escolas de Formação e  
Aperfeiçoamento de Magistrados. 
Justificativa: 

A) O princípio da formação aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições destinadas 
a desenvolverem um processo cultural educacional especializado e deontológico de 
conhecimentos, pode ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição 
conceitualmente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, in Direito Constitucional, Teoria da 
Constituição, As Constituições do Brasil – Forense 21ª Edição, 1981, p. 47, 81, 84; e José 
Afonso da Silva, in “Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 29”). 

B) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, por evidentes razões fáticas, 
científicas e jurídicas, é aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não apenas aos dos 
Estados Federados. Causa determinante para inserção do princípio da Seção I – Disposições 
Gerais – Do capítulo relativo ao Judiciário. 

C) A institucionalização das escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados figura no 
art. 144, itens I e IV, da Constituição Federal vigente. 

D) O preceitualizado no art. 144, com as formas e conteúdos dos itens I e IV, da Constituição 
Federal, é o reconhecer pelos detentores de poder político de procederem as análises e as 
receitas contidas no conhecido “Diagnóstico Para Reforma do Poder Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal” formulado em 1975. 

E) A 30 de junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal verificou princípio e a Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais referendou-o as normatizá-lo nos art. 94, I e 268, § 2º, 
letra “a”, do Projeto. 
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F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento humanístico, técnico científico dos 
magistrados assola os condutores políticos dos Estados democráticos europeus, americanos, 
norte-sul e asiáticos: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina. 

G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às Supremas Cortes de Justiça – Estados 
Unidos – Japão, ou supervisionados pelos Tribunais de Justiça – Brasil. 

H) Após o editar da emenda nº 7, foram criadas e dinamizadas 18 escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, respectivamente nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. As escolas dos estados de São Paul e Rio de Janeiro dependem da 
aprovação final pelos Tribunais de Justiça. Sem a seiva constitucional, a maioria fenecerá. 

I) A dinamização das escolas depende do obter de recursos significativamente inferiores aos 
destinados a qualquer outro liceu público e particular, por nada perceberem o diretor, 
supervisores, coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências 
proferidas. 

J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados são os mais eficazes 
instrumentos para converter o judiciário em poder social, e erigi-lo á categoria de poder 
meramente institucionalizado. 

K) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente ampliando o número de tribunais, mas 
cuidando da formação humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-científico dos 
juízes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição. Urge prepara-los para conhecerem-se 
e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato sentencial e saberem 
utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernética e informática, para 
vencerem o volume crescente das exigências de prestações jurisdicionais. 

L) A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiçoamento dos juízes impõe-
se seja, ainda, especializada, sistematizada, e, sobretudo, deontológica, quer dizer, norteada 
para o amar com consciência e espírito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da 
justiça. 

Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
 
   EMENDA:14798 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 188  
Acrescente-se, depois do item III do art. 188  
do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, o seguinte dispositivo,  
renumerando-se os demais:  
CAPÍTULO IV  
Do Judiciário  
Seção I  
Disposições Gerais  
Art. 188. ..................................  
IV - previsão de cursos em Escolas de  
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados como  
requisitos ou incentivos para ingresso e avanços  
na carreira. 
Justificativa: 
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A) O princípio da formação aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições destinadas 
a desenvolverem um processo cultural educacional especializado e deontológico de 
conhecimentos, pode ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição 
conceitualmente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, in Direito Constitucional, Teoria da 
Constituição, As Constituições do Brasil – Forense 21ª Edição, 1981, p. 47, 81, 84; e José 
Afonso da Silva, in “Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 29”). 

B) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, por evidentes razões fáticas, 
científicas e jurídicas, é aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não apenas aos dos 
Estados Federados. Causa determinante para inserção do princípio da Seção I – Disposições 
Gerais – Do capítulo relativo ao Judiciário. 

C) A institucionalização das escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados figura no 
art. 144, itens I e IV, da Constituição Federal vigente. 

D) O preceitualizado no art. 144, com as formas e conteúdos dos itens I e IV, da Constituição 
Federal, é o reconhecer pelos detentores de poder político de procederem as análises e as 
receitas contidas no conhecido “Diagnóstico Para Reforma do Poder Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal” formulado em 1975. 

E) A 30 de junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal verificou princípio e a Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais referendou-o as normatizá-lo nos art. 94, I e 268, § 2º, 
letra “a”, do Projeto. 

F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento humanístico, técnico científico dos 
magistrados assola os condutores políticos dos Estados democráticos europeus, americanos, 
norte-sul e asiáticos: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina. 

G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às Supremas Cortes de Justiça – Estados 
Unidos – Japão, ou supervisionados pelos Tribunais de Justiça – Brasil. 

H) Após o editar da emenda nº 7, foram criadas e dinamizadas 18 escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, respectivamente nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. As escolas dos estados de São Paul e Rio de Janeiro dependem da 
aprovação final pelos Tribunais de Justiça. Sem a seiva constitucional, a maioria fenecerá. 

I) A dinamização das escolas depende do obter de recursos significativamente inferiores aos 
destinados a qualquer outro liceu público e particular, por nada perceberem o diretor, 
supervisores, coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências 
proferidas. 

J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados são os mais eficazes 
instrumentos para converter o judiciário em poder social, e erigi-lo à categoria de poder 
meramente institucionalizado. 

K) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente ampliando o número de tribunais, mas 
cuidando da formação humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-científico dos 
juízes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição. Urge prepara-los para conhecerem-se 
e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato sentencial e saberem 
utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernética e informática, para 
vencerem o volume crescente das exigências de prestações jurisdicionais. 

L) A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiçoamento dos juízes impõe-
se seja, ainda, especializada, sistematizada, e, sobretudo, deontológica, quer dizer, norteada 
para o amar com consciência e espírito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da 
justiça. 

Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
 
   EMENDA:15310 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do inciso IV do art. 188  
do Projeto de Constituição.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 188, inciso  
IV, do Projeto:  
"Art. 188 - ................................  
IV - os vencimentos dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não poderão ser inferiores aos  
percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de  
Estado; os dos Ministros dos Tribunais Superiores,  
a 90% dos percebidos pelos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal, mantendo-se a diferença máxima  
de dez pontos percentuais entre os diferentes  
graus hierárquicos. Os vencimentos dos  
Desembargadores corresponderão aos de Secretário  
de Estado, a qualquer título, não podendo  
ultrapassar os dos Ministros do Superior Tribunal  
de Justiça, mantendo-se, a partir daí uma 
diferença máxima de dez pontos percentuais entre  
as entrâncias ou graus hierárquicos." 
Justificativa: 
A emenda ora proposta visa adequar o texto de modo a escalonar os vencimentos dos magistrados 
pagos pela União e pelo Estado. Trata-se de regra, já constante dos textos vigentes, que se procurou 
aprimorar. O critério de vencimentos da magistratura, pelas suas peculiaridades, constitui matéria 
sensível, razão porque deve permanecer a nível constitucional. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:15340 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 188 do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se ao art. 188 do Projeto de  
Constituição o inciso X com a seguinte redação:  
"Art. 188 - ......................... 
X - nos Tribunais com número superior a vinte  
e cinco julgadores será constituído órgão  
especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte  
e cinco membros, para o exercício das atribuições  
administrativas e jurisdicionais, da competência  
do Tribunal Pleno, bem como para a uniformização  
da jurisprudência no caso de divergência entre  
seus grupos e Seções." 
Justificativa: 
A emenda repete o inciso V do art. 144 da Constituição vigente, visando a simplificar o julgamento 
das causas pelo Plenário dos Tribunais de grande número de membros.  
Parecer:   
   Pela aprovação. Válida a fundamentação que sustenta a Emenda. 
   
   EMENDA:15341 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Inciso V do art. 188  
do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao inciso V do art. 188 do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 188 - ......................... 
I - ............................ 
II - ........................... 
III - ......................... 
IV - ......................... 
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimento integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade e facultativa aos trinta  
anos serviço para o homem e vinte e cinco para a  
mulher, após dez anos de exercício efetivo na  
judicatura. 
Justificativa: 
A proposição é no sentido de se acrescentar, ao dispositivo acima, o tempo de serviço exigido para a 
aposentadoria facultativa da mulher integrante do Poder Judiciário, assegurando-lhe o direito de se 
aposentar com vinte cinco anos de serviço. 
A alteração proposta visa, tão-só, garantir à Juíza um direito que vem se constituindo em princípio 
constitucional ao longo do tempo, pois Constituintes e legisladores ordinários têm demonstrado 
preocupação em conceder à mulher a prerrogativa de se aposentar com menos cinco anos do tempo 
de serviço exigido para o homem. 
Tal concessão não constitui privilégio gracioso, sendo, antes, o reconhecimento de que, em razão da 
estrutura sócio familiar, existente em nosso país, a mulher, que exerce quaisquer atividades 
profissional, é submetida a desgaste bem superior ao do homem. 
 A constituição vigente assegura esse direito à servidora pública e à professora (arts. 102 e 165, XX). 
No projeto de constituição, atualmente em debate, o mesmo direito está expressamente garantido à 
servidora pública, conforme art. 88, letras b e c. 
Considerando que tem aumentado, sensivelmente, a participação da mulher na magistratura 
brasileira, necessário se faz, até mesmo por questão de equidade, que lhe fique assegurada a 
prerrogativa, já reconhecida às integrantes de outras categorias profissionais, quanto à redução do 
tempo de serviço exigido para a aposentadoria voluntária. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:15747 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 188, IX  
EMENDA: Suprime-se o inciso IX do art. 188. 
Justificativa: 
As decisões dos Tribunais são sempre motivadas com identificação dos votantes, e, comumente 
tomadas por maioria simples, no julgamento de questões contenciosas da maior relevância. 
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Erigir a preceito constitucional o quórum qualificado para as decisões de caráter administrativo 
representa injustificável excesso de cautela. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   EMENDA:15924 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 188, inciso I e III  
Altera o inciso I do Art. 188, suprime seu  
inciso III, e renumera os demais incisos.  
Art. 188, inciso I - O acesso ao cargo  
inicial e final da magistratura de carreira far-  
se-á por concurso de provas e títulos, com a  
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do  
Ministério Público, obedecendo-se, nas nomeações,  
a ordem de classificação. A Lei disporá sobre os  
requisitos para inscrição no concurso. 
Justificativa: 
Não tem sido edificante para a vida democrática de nosso país e para a boa distribuição da justiça os 
critérios utilizados para a escolha de desembargadores e ministros que, ao lindo de nossa história, 
compõem nossos tribunais. 
Aqueles vinculados à escolha por merecimento têm sido em sua maioria ou em sua quase totalidade, 
eivados de sentimentos grupais, nepóticos, partidários, clânicos ou regionais. 
Exceções existem, sim, para confirmar a regra. 
O merecimento decorrente do exercício do dever judicante, praticado com independência, altivez, 
competência e presteza rarissimamente habilitam ou recomendam que juízes ou membros do 
Ministério Público sejam alçados aos cargos finais das respectivas carreiras. 
O instituto político de livre escolha pelo Chefe do Executivo, com brevíssimos intervalos, sempre foi 
praticado, entre nós, de modo equivoco e antidemocrático. 
No império a regra de livre escolha de magistrados, todos, de logo, vitalícios, sem outro requisito que 
a vontade do Imperador, encontrava limitações, apenas quanto ao Supremo Tribunal de Justiça, cujos 
membros eram tirados das Relações por suas antiguidades (art.163 da Constituição de 25.03.1824). 
É claro que sob tão frágeis critérios de escolha não pode causar espécie que aquele texto 
constitucional tratasse, de pronto em relação a juízes de “suborno, peita, peculato e concussão” e os 
meios de que dispunham os jurisdicionados para enfrentar tais mazelas (art. 157 da Constituição de 
1824). 
Nos albores da República, todos sabem, que a regra do art. 56 Constituição de 1891 abriu espaços à 
nomeação do Dr. Barata Ribeiro, medico de grande nomeada e político eminente, para o Supremo 
Tribunal Federal, forma acintosa e que mostrava a um só tempo, a impropriedade do texto legal e a 
que aberrações poderia conduzir o instituto da livre escolha, irresponsavelmente conduzido sob o 
fundamento subjetivo do “notório saber” e “vida ilibada”. 
A Constituição de 1934 art. 104, alínea “a”) ao introduzir, no que concerne à Justiça dos Estados, o 
princípio do concurso público para a investidura nos primeiros graus da magistratura, inicia uma 
viragem histórica que avançou posteriormente para a Justiça Federal, sem alcançar, contudo, os 
cargos finais da carreira. 
É bem verdade que a experiência da irresponsabilidade do Executivo nos critérios da escolha “ad-
libitum” vem sendo contingenciada por uma série de artifícios que variam de listas tríplices e 
sêxtuplas até a prévia anuência de corpos políticos. 
Todavia, se a tumultuada vida republicana brasileira, com suas revoluções, estados de sítio e longos 
períodos de autoritarismo, assim na área federal como estadual, apenas agravou o quadro 
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antidemocrático da composição dos tribunais, o Executivo, principal responsável por essas escolhas, 
inspirou-se sempre muito mais em motivações personalistas do que nos superiores interesses da 
Justiça. 
O segundo critério utilizado no provimento dos cargos finais da magistratura é, lamentavelmente, o da 
antiguidade. Tal critério, com o devido respeito à senectude, nada expressa em relação ao 
jurisdicionado, nem presteza, nem competência, nem capacidade, estão necessariamente articulados 
com a antiguidade do escolhido. 
Ao revés ele eleva aos tribunais magistrados cansados, próximos da aposentadoria, desestimulados. 
Genros, filhos, sobrinhos, todos em idade adulta e a empregar, formam ordinariamente o pano de 
fundo a aludir e docilizar vontades frente àquelas forças que lhe propiciam a ascensão. 
O princípio contido na presente proposição, consequência lógica da evolução democrática do Poder 
Judiciário, assegurará o acesso aos tribunais a quantos, apoiados na sua capacidade, dedicação à 
Justiça, probidade e competência, aspiram chegar aos cargos finais da magistratura de carreira, 
armadas da confiança em si mesmo, sem serviências e sem pertencer a cortes. 
No evolver da nossa democracia o princípio que ora procura abrigo constitucional guarda simetria 
com a regra já admitida para o magistério e contida no art. 176, § 3º, item VI da Constituição em 
vigor. 
Como não se busca elidir ou esconder o caráter político dos tribunais, assinale-se de pronto que o 
concurso não exclui a apreciação dos nomes aprovados pelo corpo político que a Constituição julgar 
competente, antes de sua nomeação definitiva. 
A semelhança do magistério superior onde às congregações se manifestam sobre o concurso e dos 
concursados antes da indicação para o provimento das cátedras, o corpo político constitucionalmente 
definido, fará seu pronunciamento antecipado a nomeação para o acesso ao tribunal. 
Sem querer antecipar as regras de tal concurso – para cingir-me tão só ao princípio constitucional – 
que serão objeto da deliberação do legislador ordinário, e apenas para aclaramento da matéria, 
poderíamos avançar, exemplificativamente, alguns pontos percentual de feitos julgados em 
determinado número de anos no total daqueles que foram submetidos à judicatura do mesmo 
magistrado, percentual de sentenças reformadas por instâncias superiores, permanência na comarca; 
número mínimo de anos em efetivo exercício, limpidez de conduta e vida ilibada no comprovado 
exercício de suas funções, etc., etc., etc. 
A simples possibilidade de ascender ao patamar superior de sua carreira, arrimado em suas próprias 
forças intelectuais e morais, independente de patrocinadores, através de concurso público de títulos e 
provas, motivará o magistrado, assim esperamos, a uma maior independência, uma permanente 
atualização jurídica e produção intelectual, indispensáveis ao exercício, à plenitude, das funções que 
a sociedade lhe confiou. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:16255 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 188 "caput", dispondo sobre  
os Estatutos da Magistratura, a seguinte redação:  
"Artigo 188 - O Estatuto Jurídico da  
Magistratura será definido, no âmbito federal e,  
no estadual, em leis complementares de iniciativas  
dos Tribunais de Justiça respectivos, observados  
os seguintes princípios:" 
Justificativa: 
A modificação visa propiciar ao estatuto estadual a autonomia para estabelecimento de sua justiça, 
respeitadas as regras constitucionais, mas atendidas as peculiaridades locais das unidades 
federadas. Há absoluta inconveniência no tratamento homogêneo de realidades heterogêneas, na 
administração da Justiça. Evita-se a “malfadada tendência unitária contra a federação e o que é pior, 
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a tendência maquiavélica, para nacionalizar as Justiças Estaduais” (SAMAPAIO DÓRIA, 
“Comentários à Constituição de 1946”, ed. 1960, vol. III pg. 524). O Professor JOSÉ FREDERICO 
MARQUES observa: “no que concerne ao Poder Judiciário, a Constituição de 1934 foi o órgão atriz 
de onde provieram as intromissões cada vez maiores, na legislação estadual de organização 
judiciária, e que culminaram com a Emenda Constitucional nº 7, e com esse monstrengo legislativo 
que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional” (“Constituição e Constituinte”, ed. RT, S. Paulo, 1987, 
pg. 55). 
Finalmente, o texto apresentado nesta emenda coincide com aquele proposto pela Subcomissão, 
apenas com a diferença de ofertar ao Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da 
Magistratura nacional, a iniciativa do processo legislativo, em âmbito federal.  
Parecer:   
   O Projeto, no âmbito federal, já defere a iniciativa das leis, tanto complementares quanto ordinárias, 
aos Tribunais  
Superiores (art. 120), refletindo, assim, o espírito que norteou a elaboração da Emenda. 
   
   EMENDA:16398 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao artigo 188  
do Projeto de Constituição:  
V - A aposentadoria dos magistrados com  
vencimentos integrais será compulsória aos setenta  
anos de idade ou por invalidez comprovada e  
facultativa aos trinta anos de serviços, após  
cinco anos de efetivo exercício da judicatura. 
Justificativa: 
O anteprojeto da Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público 
estabelece como condição para a aposentadoria facultativa, trinta anos de serviço, após dez anos de 
efetivo exercício da judicatura. 
Somados os dois períodos, temos um tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria facultativa 
de quarenta anos, tornando-a praticamente inviável, uma vez que só vai ocorrer muito depois dos 
sessenta anos de idade, se considerado que o inicio da atividade só ocorre depois dos vinte anos de 
idade e que o tempo médio de vida do cidadão brasileiro está em torno dos sessenta e dois anos. 
Parecer:   
   Parte do conteúdo da Emenda foi consagrado no substitutivo. Assim sendo, somos pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:16401 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 188 do Projeto de Constituição o seguinte:  
"X - Os membros dos Tribunais, exceto os dos  
Eleitorais, servirão por doze anos, a contar da  
posse, salvo aposentadoria compulsória aos setenta  
anos, vedada a recondução". 
Justificativa: 
O dispositivo visa trazer maior dinamismo ao Poder Judiciário, renovando os seus quadros, 
impedindo dessarte à formação de grupos, o que é inegavelmente indesejável. 
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Parecer:   
   Buscando corrigir a formação de grupos, a Emenda proposta pode render ensejo ao surgimento de 
aposentadorias precoces, o que entra em testilha com o espírito do Projeto e a tradição constitucional 
pátria. 
   
   EMENDA:16404 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do artigo 188 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados  
com diferença não excedente de cinco por cento de  
uma entrância para outra, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa e  
cinco por cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo Tribunal, assegurado a estes  
remuneração não inferior ao que percebem os  
Secretários de Estado, nem superior à dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa: 
Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos magistrados que, nas longínquas comarcas do 
interior, têm elevados gastos com publicações, face à inexistência de estruturas de assessoramento 
jurídico-legal, o que não ocorre com os integrantes dos Tribunais. Por outro lado, a representatividade 
do magistrado no interior chega a ser superior a de seus colegas nas capitais. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:16418 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se às letras "c" e "d", do item II, do  
art. 188 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"c) aferição do merecimento pela frequência,  
presteza, produtividade, tempo de exercício na  
magistratura, segurança e aperfeiçoamento  
profissional;  
d) enquanto não houver aferição objetiva de  
que trata a alínea anterior, a lista de  
merecimento será feita mediante sorteio entre o  
terço mais antigo de magistrados." 
Justificativa: 
O problema de promoção por merecimento é sempre o de aferição objetiva. Por enquanto todo 
merecimento implica em aulicismo, pedindo, favores. 
Há mais de vinte anos vem-se pedindo objetividade que sempre fica relegada à legislação ordinária 
até hoje não elaborada. 
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Dentro da maior objetividade é mister reconhecer a produtividade e o tempo de serviço na 
magistratura. De nada adianta um magistrado ser pontual e frequente, se não produz e se não tem a 
experiência da magistratura. 
A alínea “d” estabelece a maneira mais democrática para promoção do juiz dedicado e operoso. Por 
outro lado, obriga os Tribunais a aferir, de modo adequado, o merecimento dos magistrados. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:16535 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "c" do inciso II do artigo  
188, assim redigida: "c) - a aferição do  
merecimento pela frequência, presteza, segurança e  
aperfeiçoamento profissional". 
Justificativa: 
O dispositivo possui redação equivoca: frequência e presteza são deveres de todos os magistrados, 
não se entende qual o sentido ou significado dado ao termo “segurança” e não se explicita a forma de 
aferir-se o aperfeiçoamento profissional. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendi-  
mento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:16536 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 188 a seguinte redação:  
"I - ingresso, por concurso público, de provas  
e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil, sendo obedecida, nas  
nomeações, a ordem de classificação". 
Justificativa: 
O dispositivo, em sua redação originária, inclui o MINISTÉRIO PÚBLICO como participante do 
concurso de ingresso à Magistratura. Trata-se de indébita interferência do Poder Executivo, pois o 
Ministério Público a ele pertence, em assunto da economia interna do Poder Judiciário. A Ordem dos 
Advogados do Brasil não fez parte de qualquer Poder e a sua participação nos concursos de ingresso 
à Magistratura há anos, como em São Paulo, é tradicional. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:16538 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 188 a seguinte redação:  
"I - ingresso, por concurso público, de  
provas e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil, sendo obedecida, nas  
nomeações, a ordem de classificação". 
Justificativa: 
O dispositivo, em sua redação originária, inclui o MINISTÉRIO PÚBLICO como participante do 
concurso de ingresso à Magistratura. Trata-se de indébita interferência do Poder Executivo, pois o 
Ministério Público a ele pertence, em assunto da economia interna do Poder Judiciário. A Ordem dos 
Advogados do Brasil não fez parte de qualquer Poder e a sua participação nos concursos de ingresso 
à Magistratura há anos, como em São Paulo, é tradicional. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:17233 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   O art. 188, II, b), passará a ter a seguinte  
redação, suprimida a alínea c):  
A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar a juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição estabelecidos  
em lei complementar. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da alínea, criar mais um obstáculo ao 
carreirismo, diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que 
fortalece a ideia de carreira. 
Tal como proposta a redação da alínea b, torna-se desnecessária alínea c, além de a matéria ser 
mais para lei complementar. 
Parecer:   
   A proposição mescla "merecimento" e "antiguidade" num sistema híbrido de promoção que não 
ostenta reciprocidade, favorecendo, assim, somente aos mais antigos. 
   
   EMENDA:17256 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 188, Inciso III  
Adicionar ao Inciso III, do art. 188, do  
Projeto de Constituição, alínea com a seguinte redação:  
Art. 188. ..................................  
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III - ......................................  
Alínea ..... - os integrantes do quinto  
constitucional dos Tribunais de Alçada terão  
acesso aos Tribunais de Justiça na condição de  
Magistrado. 
Justificativa: 
Como integrante do Tribunal de Alçada, seja originário da Magistratura, do Ministério Público ou da 
Advocacia, o Juiz tem iguais prerrogativas e competência funcional, não havendo motivo para 
discriminação nas ocasiões promocionais. O Juiz deve ser promovido na vaga de Juiz. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:17257 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 188, Inciso III:  
Suprima-se do Inciso III, do art. 188, do  
Projeto de Constituição:  
Art. 188. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ..... e a classe de origem 
Justificativa: 
O acesso de integrantes do Ministério Público e de Advogados aos quadros de Magistratura retira 
daquele profissional todas as prerrogativas da atividade anterior de Procurador de Justiça ou mesmo 
de advogado, não sendo razoável que a pessoa continue a representar uma atividade laboral a que 
não pertence, estando, inclusive, proibido legalmente de exercê-la.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:17259 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 188, Inciso VII  
Suprima-se do Inciso VII, do art. 188, do  
Projeto de Constituição, os seguintes termos:  
Art. 188. ..................................  
VII - ...... ou obter disponibilidade com  
vencimentos integrais. 
Justificativa: 
Não há qualquer razão que possa justificar a possibilidade de que o Magistrado, cuja comarca tenha 
se mudado, obtenha a disponibilidade remunerada “ad infinitum” porque, na esmagadora maioria dos 
casos, as comarcas somente se mudam quando desaparece o aglomerado urbano, isto é, a cidade 
em que se localiza. Assim, o magistrado terá que se mudar, não lhe sendo lícito optar por uma 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 196  

 

“antecipação de aposentadoria” pelo simples capricho de que não queira trabalhar em outro local. 
Não estará se afetando o princípio da inamovibilidade porque ninguém vai extinguir uma cidade com 
o único fim de promover a mudança física do Juiz. 
Parecer:   
   Ao suprimir-se a expressão "ou obter disponibilidade com vencimentos integrais", preferiu-se ir 
além, expungindo todo o dispositivo. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17388 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O inciso V do art.188 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 188 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta e cinco anos de idade e facultativa, aos  
trinta anos de serviço, após pelo menos dez anos  
de exercício efetivo na judicatura: 
Justificativa: 
Apresentei emenda ao art. 88, elevando para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória dos 
funcionários públicos em geral. Por coerência, os magistrados também deverão ter a sua 
aposentadoria compulsória com a mesma idade. 
Com isso, fica justificada esta emenda. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:18272 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 188, do Projeto de Constituição.  
Acrescentar depois do item III do art. 188,  
renumerando-se os demais.  
"IV - previsão de cursos em Escolas de  
Formação e Aperfeiçoamento de magistrados como  
requisitos ou incentivos para ingresso e avanços  
na carreira." 
Justificativa: 

A) O princípio da formação aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições destinadas 
a desenvolverem um processo cultural educacional especializado e deontológico de 
conhecimentos, pode ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição 
conceitualmente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, in Direito Constitucional, Teoria da 
Constituição, As Constituições do Brasil – Forense 21ª Edição, 1981, p. 47, 81, 84; e José 
Afonso da Silva, in “Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 29”). 
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B) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, por evidentes razões fáticas, 
científicas e jurídicas, é aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não apenas aos dos 
Estados Federados. Causa determinante para inserção do princípio da Seção I – Disposições 
Gerais – Do capítulo relativo ao Judiciário. 

C) A institucionalização das escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados figura no 
art. 144, itens I e IV, da Constituição Federal vigente. 

D) O preceitualizado no art. 144, com as formas e conteúdos dos itens I e IV, da Constituição 
Federal, é o reconhecer pelos detentores de poder político de procederem as análises e as 
receitas contidas no conhecido “Diagnóstico Para Reforma do Poder Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal” formulado em 1975. 

E) A 30 de junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal verificou princípio e a Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais referendou-o as normatizá-lo nos art. 94, I e 268, § 2º, 
letra “a”, do Projeto. 

F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento humanístico, técnico científico dos 
magistrados assola os condutores políticos dos Estados democráticos europeus, americanos, 
norte-sul e asiáticos: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina. 

G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às Supremas Cortes de Justiça – Estados 
Unidos – Japão, ou supervisionados pelos Tribunais de Justiça – Brasil. 

H) Após o editar da emenda nº 7, foram criadas e dinamizadas 18 escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, respectivamente nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. As escolas dos estados de São Paul e Rio de Janeiro dependem da 
aprovação final pelos Tribunais de Justiça, sem a seiva constitucional, a maioria fornecerá. 

I) A dinamização das escolas depende do obter de recursos significativamente inferiores aos 
destinados a qualquer outro liceu público e particular, por nada perceberem o diretor, 
supervisores, coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências 
proferidas. 

J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados são os mais eficazes 
instrumentos para converter o judiciário em poder social, e erigi-lo á categoria de poder 
meramente institucionalizado. 

K) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente ampliando o número de tribunais, mas 
cuidando da formação humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-científico dos 
juízes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição. Urge prepara-los para conhecerem-se 
e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato sentencial e saberem 
utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernética e informática, para 
vencerem o volume crescente das exigências de prestações jurisdicionais. 

L) A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiçoamento dos juízes impõe-
se seja, ainda, especializada, sistematizada, e, sobretudo, deontológica, quer dizer, norteada 
para o amar com consciência e espírito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da 
justiça. 

Parecer:   
   Pela prejudicialidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:18273 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao inciso "I" e, modificativa  
da letra "C" do inciso "II" do artigo 188 do  
Projeto de Constituição:  
Adicione-se ao inciso "I" do artigo 188:  
"I..., podendo a Lei exigir dos candidatos  
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prova de habilitação em curso em Escola de  
Formação e Aperfeiçoamento de magistrados."  
Modifique-se o conteúdo da letra "C", do item  
II, do artigo 188:  
"C - Aferição de merecimento pelos critérios  
da presteza e segurança no exercício da jurisdição  
e, ainda, pela frequência e aproveitamento em  
cursos ministrados pelas Escolas de Formação e  
Aperfeiçoamento de Magistrados." 
Justificativa: 

A) O princípio da formação aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições destinadas 
a desenvolverem um processo cultural educacional especializado e deontológico de 
conhecimentos, pode ser conteúdo de normas educacionais em uma constituição 
conceitualmente formal (V. Afonso Arinos de Melo Franco, in Direito Constitucional, Teoria da 
Constituição, As Constituições do Brasil – Forense 21ª Edição, 1981, p. 47, 81, 84; e José 
Afonso da Silva, in “Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 29”). 

B) O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, por evidentes razões fáticas, 
científicas e jurídicas, é aplicável aos juízes da União e dos Estados, e não apenas aos dos 
Estados Federados. Causa determinante para inserção do princípio da Seção I – Disposições 
Gerais – Do capítulo relativo ao Judiciário. 

C) A institucionalização das escolas de formação e aperfeiçoamento de magistrados figura no 
art. 144, itens I e IV, da Constituição Federal vigente. 

D) O preceitualizado no art. 144, com as formas e conteúdos dos itens I e IV, da Constituição 
Federal, é o reconhecer pelos detentores de poder político de procederem as análises e as 
receitas contidas no conhecido “Diagnóstico Para Reforma do Poder Judiciário do Supremo 
Tribunal Federal” formulado em 1975. 

E) A 30 de junho de 1986, o Supremo Tribunal Federal verificou princípio e a Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais referendou-o as normatizá-lo nos art. 94, I e 268, § 2º, 
letra “a”, do Projeto. 

F) A preocupação com a formação e o aperfeiçoamento humanístico, técnico científico dos 
magistrados assola os condutores políticos dos Estados democráticos europeus, americanos, 
norte-sul e asiáticos: Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Japão, 
Coréia do Sul, Estados Unidos, México, Colômbia e Argentina. 

G) Algumas escolas são vinculadas diretamente às Supremas Cortes de Justiça – Estados 
Unidos – Japão, ou supervisionados pelos Tribunais de Justiça – Brasil. 

H) Após o editar da emenda nº 7, foram criadas e dinamizadas 18 escolas de formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, respectivamente nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. As escolas dos estados de São Paul e Rio de Janeiro dependem da 
aprovação final pelos Tribunais de Justiça, sem a seiva constitucional, a maioria fornecerá. 

I) A dinamização das escolas depende do obter de recursos significativamente inferiores aos 
destinados a qualquer outro liceu público e particular, por nada perceberem o diretor, 
supervisores, coordenadores, e os professores receberem pelo número de conferências 
proferidas. 

J) As escolas de formação e aperfeiçoamento dos magistrados são os mais eficazes 
instrumentos para converter o judiciário em poder social, e erigi-lo á categoria de poder 
meramente institucionalizado. 

K) Não se recriará o Poder Judiciário simplesmente ampliando o número de tribunais, mas 
cuidando da formação humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-científico dos 
juízes, sobremodo dos de primeiro grau de jurisdição. Urge prepara-los para conhecerem-se 
e conhecerem os múltiplos fatores atuantes na formulação do ato sentencial e saberem 
utilizar os instrumentos gerados pelo progresso no campo da cibernética e informática, para 
vencerem o volume crescente das exigências de prestações jurisdicionais. 

L) A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiçoamento dos juízes impõe-
se seja, ainda, especializada, sistematizada, e, sobretudo, deontológica, quer dizer, norteada 
para o amar com consciência e espírito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da 
justiça. 
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Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:18276 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir a parte final do item IX do artigo  
188 "e tomadas pelo voto de dois terços de seus  
membros", ficando assim redigida:  
IX - As decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivados, identificados os votantes." 
Justificativa: 
A exigência do quórum de dois terços a todas as decisões administrativas dos Tribunais paralisaria o 
Poder Judiciário. Atividades rotineiras, como a concessão de licença para tratamento da saúde a um 
funcionário ou um juiz, o provimento de um cargo de oficial de justiça depois de concurso, e tantas 
outras, se tornariam extremamente difíceis. Ademais, esse dispositivo se contrapõe a outros onde a 
exigência é expressa (v.g. artigo 188, II, a; II, a: artigo 188, VI) ou até menor (v.g. artigo 192, II). 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:18434 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso V do art. 188  
do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao inciso V, do art. 188, do Projeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 188. ..................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez ou aos  
setenta anos de idade e, facultativa, aos trinta  
anos de serviço, após cinco anos de exercício  
efetivo da judicatura;" 
Justificativa: 
Visa a presente emenda compatibilizar o inciso V do artigo 188 do Projeto, com a exigência de 
permanência mínima feita para os Ministros do Supremo Tribunal Federal: ao estabelecer o projeto à 
idade máxima de 65 anos e mínima de 35 anos como nas condições para nomeação para tão 
elevado cargo. 
Ao demais, a exigência, cinco anos de efetivo exercício da judicatura é mais do que razoável para os 
magistrados vierem aos Tribunais pelo chamado quinto, ou por livre escolha do Presidente da 
República. 
Parecer:   
   O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18435 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao inciso V do art. 188 do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao inciso V, do art. 188, do Projeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 188 ..................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez ou aos setenta  
anos de serviço e, facultativa, aos trinta anos de  
serviço, após cinco anos de exercício efetivo da  
judicatura;" 
Justificativa: 
A presente emenda fixa em prazo razoável a exigência de permanência mínima do Magistrado na 
Judicatura e visa a compatibilizar (inciso V artigo 188) com a norma estabelecida para os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, que só poderão ser nomeados para aquela Corte, desde que observadas 
às idades limites de 35 e 65 anos para o ingresso em tão alto cargo. 
Por outro lado, cinco anos de efetivo exercício da Judicatura, é um prazo mais do que justo, para que 
os advogados e membros do Ministério Público, no desempenho da Judicatura, formem suas 
contribuições, evitando as nomeações que mais parecem fatos de clientelismo. 
Parecer:   
   O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:18608 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescentar depois do item III do artigo 188, o seguinte item:  
"IV - previsão de cursos oficiais de  
habilitação e aperfeiçoamento de magistrados como  
requisitos ou incentivos para ingresso e avanços  
na carreira;"  
Renumerar os demais itens do artigo 188. 
Justificativa: 
O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições destinadas a 
desenvolverem um processo cultural-educacional de conhecimentos, pode ser conteúdo de normas 
educacionais em uma constituição conceitualmente formal. (v. Afonso Arino de Melo Franco – 
Forense 21º edição, 1981, pág. 47, 81, 84; e José Afonso da Silva, in “Aplicabilidade das normas 
constitucionais” pág. 29). 
O princípio da formação e aperfeiçoamento de Magistrados, por evidentes razões fáticas, científicas e 
jurídicas, é aplicável aos juízes de carreira da União e dos Estados, e não apenas, aos dos Estados 
Federados. 
Causa determinante para inserção do princípio na Seção I – Disposições Gerais – do capítulo relativo 
ao Judiciário. 
Não se recriará o Poder Judiciário, ampliando o número de tribunais, mas cuidando-se da formação 
humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-cientifico dos juízes, senhores do primeiro 
grau de jurisdição. Preparando-os para conhecerem-se e conhecerem os fatores atuantes na 
formulação do ato sentencial e saberem utilizar os instrumentos gerados pelo progresso, no campo 
da cibernética e informática, para vencerem o volume crescente das prestações jurisdicionais. 
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A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiçoamento dos juízes, impõe-se seja 
ainda, especializada, sistematizada e, sobretudo deontológica, quer dizes, norteando para amar, com 
consciência e espirito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da Justiça! 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:18667 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "c" do inciso II do art. 188  
do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 188, II, "c": no caso de merecimento  
disporá a lei sobre a adoção de critérios  
objetivos para a sua aferição, dentre os quais a  
pontualidade na prestação jurisdicional, podendo  
levar em conta a frequência e a aprovação em  
cursos de aperfeiçoamento na Escola da  
Magistratura de cada Estado. 
Justificativa: 
Fica restaurada a redação do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e 
Ministério Público, que prevê a reciclagem cultural e profissional do Magistrado como requisito que 
pode ser levado em consideração para o aferimento do seu merecimento para a promoção. 
Esta previsão de reciclagem dos conhecimentos técnicos do Magistrado e saudável e altamente 
Saneadora, pois praticamente impede a sua estagnação cultural e consequentemente o 
prosseguimento quase automático de sua carreira. 
Por final fica consignado que a presente proposta foi encaminhada à Assembleia Nacional 
Constituinte pela Associação dos Magistrados Brasileiros. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
   
   EMENDA:19780 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O art. 188, II, b), passará a ter seguinte  
redação, suprimida a alínea c):  
A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição estabelecidos  
em lei complementar. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da alínea, criar mais um obstáculo ao 
carreirismo, diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que 
fortalece a ideia de carreira. 
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Tal como proposta a redação da aliena b, torna-se desnecessária a alínea c, além de a matéria ser 
mais para lei complementar. 
Esta Emenda foi apresentada pelos Magistrados do Rio de Janeiro. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:19887 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao art. 188 a seguinte redação:  
Art. 188. A União e os Estados terão  
estatutos da magistratura, mediante leis  
complementares federal e estadual. 
Justificativa: 
Esta emenda exclui a referência aos princípios elencados nos incisos do art. 188, que sugerimos, em 
outra emenda, sejam excluídos da Constituição e incluídos em Ato Complementar.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:19888 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Converta-se o inciso IX do art. 188 em  
artigo, com a seguinte redação, renumerando-se os  
demais artigos.  
Art. - Somente pelo voto da maioria absoluta  
de seus membros ou dos membros do respectivo órgão  
especial, poderão os Tribunais declarar a  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do  
Poder Público. 
Justificativa: 
Necessário estabelecer “quórum” para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público pelos Tribunais. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:20373 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do art. 188 a seguinte redação:  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
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fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra das categorias da carreira. 
Justificativa: 
O dispositivo, com a redação ora proposta, fixa norma geral, e deixa aos Estados – membros o que é 
da competência deles. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Válida a fundamentação que sustenta a emenda. 
   
   EMENDA:20374 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Suprimam-se os incisos do art. 188, com  
exceção do VIII, que passa a ser artigo - de no.  
189, renumerados os demais - com a seguinte redação:  
Art. 189 - Os julgamentos do judiciário serão  
sempre públicos e fundamentados. Mas a lei poderá  
limitar a presença em determinados atos às partes  
e seus advogados. 
Justificativa: 
A Emenda suprime os incisos do art. 188, que, princípios que são, deverão integrar Ato 
Complementar. Um desses princípios, contudo, deve continuar, sob forma de artigo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:20394 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição  
Suprime ao final do inciso III do art. 188 a  
expressão "e a classe de origem". 
Justificativa: 
A presente Emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
A emenda visa preservar o princípio do Chamado “quinto constitucional” na composição dos Tribunais 
de Segundo Grau, magistrados devem concorrer às vagas desses tribunais na qualidade de 
magistrados, e não como advogados ou membros do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal 
sempre entendeu que os juízes que integram, pelo quinto, os Tribunais de Alçada, somente 
concorrem às vagas ao Tribunal de Justiça correspondente à classe dos magistrados. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:20396 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao item IX do art. 188 a seguinte redação:  
São proibidas e nulas de pleno direito,  
decisões jurisdicionais ou administrativas dos Tribunais:  
a) imotivadas;  
b) proferidas em sessões secretas ou mediante  
votos anônimos". 
Justificativa: 
Não há como distinguir da mera decisão de arbítrio a decisão imotivada, ou proferida sem garantias 
de conhecimento. O direito é processo aberto, racional, exposto à discussão por definição, não é 
jurisdicional a decisão despida de fundamentação e publicidade. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:20397 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprime as expressões "ou obter  
disponibilidade com vencimentos integrais", no  
final do inciso VII do art. 188. 
Justificativa: 
Não há razão em permitir-se a inatividade remunerada a magistrado, em caso de mudança da sede 
do juízo, essas mudanças decorrem da necessidade ou do interesse coletivo, e não agridem a 
independência da magistratura. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
   
   EMENDA:20632 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do Artigo 188 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"I - o provimento inicial na carreira depende  
de aprovação em concurso público de provas e  
títulos, com a participação do Ministério Público,  
da Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo-se as  
nomeações de acordo com a ordem de classificação  
e, da eleição, pelo povo, de juízes leigos, na  
forma da lei." 
Justificativa: 
Não pode o Judiciário se manter como Poder distante do povo, fechado em si mesmo, sem fazer a 
aplicação da justiça conforme a lei. A instituição de juízes leigos implica em radical mudança do perfil 
do Judiciário, aproximando-o da única e legitima fonte de poder. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
 

___________________________________________________________________ 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 205  

 

FASE O 

   EMENDA:20799 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Aumente-se ao Art. 135, do Substitutivo do  
Relator, o inciso X com a seguinte redação:  
"X - Nos Tribunais com número superior a  
vinte e cinco julgadores será constituído órgão  
especial, com mínimo de onze e o máximo de vinte e  
cinco membros, para o exercício das atribuições  
administrativas e jurisdicionais, da competência  
do Tribunal Pleno, bem como a uniformização da  
jurisprudência no caso de divergência entre seus  
grupos e seções". 
Justificativa: 
Permissa vênia, a Emenda proposta traz novamente para a Nova Carta Política, disposição constante 
da Constituição em vigor (inciso V do art. 144) que, realmente, facilita aos julgamentos das causas 
pelo Pleno dos Tribunais, de número elevado de membros. 
A Emenda é deveras salutar. 
Parecer:   
   A Emenda preconiza a inserção de preceito de indiscutível pertinência.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21046 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a letra "c", do inciso II, do art.  
135, do Substitutivo do Relator, assim redigida:  
"c" - a aferição do merecimento pelos  
critérios da presteza e segurança no exercício da  
jurisdição e, ainda, pela frequência e  
aproveitamento em cursos ministrados pelas escolas  
de formação e aperfeiçoamento de Magistrados." 
Justificativa: 
Data vênia, o dispositivo possui uma redação equívoca e conflitante: presteza e frequência são 
atributos e deveres de todos os Magistrados; não se entende qual o sentido ou significado dado ao 
termo “segurança” e não se explicita a forma de aferir-se o aperfeiçoamento profissional. 
Parecer:   
   A Emenda preconiza a supressão de preceito fundamental, exatamente onde são estabelecidos os 
critérios pelos quais se fará a aferição do merecimento, para efeito de promoção.  
A redação adotada, ademais, não contém a apontada ambiguidade, eis que estão bem delineados os 
dois critérios que irão nortear a mencionada aferição: 1) a presteza e segurança no exercício da 
jurisdição e 2) a frequência e aproveitamento em cursos de formação e aperfeiçoamento de 
magistrados.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:21124 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 135, Inc. II, alínea "b', a seguinte redação:  
"b' - Inc. II, art. 135  
"A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago". 
Justificativa: 
Data vênia, a EMENDA ora proposta visa criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta 
entre os Magistrados no momento da Promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   A Emenda, apenas de redação, realiza incontestável aprimoramento do texto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:21143 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do artigo 135 a seguinte redação:  
Inciso I - ingresso, por concurso público de  
provas e títulos, exigindo-se do candidato no  
mínimo dois anos de efetivo exercício da advocacia  
ou atividade que a lei especificar, com a  
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do  
Ministério Público em todas as suas fases,  
obedecendo-se, nas nomeações, a ordem de  
classificação; 
Justificativa: 
A emenda visa a esclarecer que o concurso de ingresso é público e estabelece como condição para 
habilitar a ele dois anos de efetivo exercício da advocacia ou atividade que a lei especificar, já que 
tais condições se entenderam necessária para o ingresso no Ministério Público (artigo 180, § 5º). 
Recomendável, para ambas as instituições, eis que se exige um mínimo de experiência profissional 
antes do exercício das altas funções de magistrado. Todavia, a segunda condição visa a possibilitar 
que membros do Ministério Público, por exemplo, também possam prestar concurso para a 
magistratura, sem a necessidade de exercer a advocacia. 
Parecer:   
   A Emenda procura inserir no texto requisitos cujo estabelecimento fica mais apropriado para a 
legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
     
   EMENDA:21232 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 135, item V, do Substitutivo  
do Projeto de Constituição.  
A aposentadoria será compulsória, aos 70 anos  
de idade ou por invalidez, e facultativa, aos 30  
anos de serviço, com vencimentos integrais e  
vantagens pecuniárias permanentes, após 5 anos de  
exercício efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
A redação original do Substitutivo acrescenta-se apenas “vantagens pecuniárias permanentes”, 
visando estender e garantir aos magistrados aposentados tratamento pecuniário igual aos ativos, 
mantendo-lhes assim a real irredutibilidade de vencimentos e vantagens permanentes, estas de fato, 
integrantes daqueles. 
Parecer:   
   A Emenda, de certa forma, aprimora o texto do dispositivo, eis que torna mais claros o seu 
conteúdo e o seu alcance.  
Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21288 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda medicativa  
Dispositivo Emendado: Item V do art. 135 do  
Substitutivo do Relator  
O item do art. 135 passa a ter a seguinte redação:  
"V - é compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais por invalidez, ou aos  
setenta e dois anos de idade, e facultativa aos  
trinta anos de serviço, após cinco anos de  
exercício efetivo na judicatura;" 
Justificativa: 
A aposentadoria compulsória aos setenta anos, no serviço público em geral e na Magistratura em 
particular, é prejudicial ao País. 
Esta emenda eleva para 72 anos a aposentadoria compulsória de Magistrados. 
Parecer:   
   É da tradição do nosso direito o estabelecimento da aposentadoria por idade, compulsoriamente, 
aos 70(setenta) anos.  
Ademais, se a questão é aumentarmos tal limite de idade, que o ilustre Autor entende prejudicial ao 
País, não vemos que vantagens, "data vênia", teríamos em aumentá-lo apenas para os 72 (setenta e 
dois) anos.  
Preferimos, em suma, permanecer com o limite tradicional, estabelecido levando em conta a nossa 
realidade e razões de higidez física e mental.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21340 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso III, do artigo 135, deverá guardar a seguinte redação:  
III - O acesso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância,  
respeitado o disposto no artigo 136. 
Justificativa: 
Permanecendo a redação do inciso III o Ministério Público e a Ordem dos Advogados não terão 
oportunidade de indicar novos membros pelo quinto assegurado no artigo 136, pois, aos Tribunais de 
Alçada serão levados sempre os já magistrados, e nunca os membros recrutados dentre os 
componentes ativos do Ministério Público e da Ordem dos Advogados. 
Parecer:   
   A interpretação conjunta do preceito alvo da Emenda e do artigo 136 deixa induvidosa a 
observância do quinto estabelecido em favor dos membros do Ministério Público e dos advogados, o 
que vem obviar, indiscutivelmente, o receio manifestado pelo ilustre Autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21467 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (Substitutiva) Título V - Capítulo IV  
- Seção I  
Dê-se à letra "b" do inciso II do art. 135 a  
seguinte redação:  
"Art. 135 ..................................  
............................................  
II - ........................................  
............................................  
b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago, observados  
os critérios objetivos de aferição estabelecidos  
em lei complementar." 
Justificativa: 
Além de aprimorar a redação da alínea, a emenda pretende criar mais um obstáculo ao carreirismo, 
diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento. Fortalece-se, assim, a 
ideia de carreira. 
Aceita a emenda, a sua redação torna dispensável o texto da letra “c” do mesmo inciso, na verdade 
matéria mais própria de lei complementar. 
Parecer:   
   A Emenda, embora realize indiscutível aprimoramento do texto, finda por suprimir princípio que, por 
sua importância, é aconselhável constar da Lei Fundamental em elaboração.  
Nosso parecer, assim, é pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21562 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acrescente-se ao inciso II do art. 139, a  
letra e com a seguinte redação:  
"e - o estatuto da magistratura estadual, na  
forma do art. 135."  
Acrescente-se o inciso IV ao art. 148 do  
substitutivo, que terá a seguinte redação:  
"IV - propor ao Congresso Nacional o estatuto  
da magistratura nacional, observado o art. 135". 
Justificativa: 
O estatuto da magistratura é diploma indispensável ao Poder Judiciário, sendo, por isso, 
recomendável que o processo legislativo seja iniciado por provocação sua. 
A omissão a respeito poderá causar problemas sérios, pois, com a promulgação da Constituição 
ficará caduco o estatuto atual, estabelecido durante o período autoritário, sendo recomendável que a 
sua votação e aprovação sejam rápidas. 
Como o universo alcançado pelo Poder Executivo é mais abrangente, não é adequado deixar-lhe, por 
omissão no texto constitucional, a atribuição de dar início a matéria de tal relevância para o Poder 
Judiciário. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que o assunto já está previsto no art. 135 não sendo necessário descer 
ao detalhamento. 
   
   EMENDA:21564 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Altere-se o inciso IV do art. 135 do  
Substitutivo, passando a ter a seguinte redação:  
"IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de cinco por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos de noventa por cento do que  
perceberem, a qualquer título, os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal, não podendo ultrapassar  
os destes". 
Justificativa: 
As inovações trazidas pelo Substitutivo recomendam seja estabelecido também um piso para os 
vencimentos dos Membros dos Tribunais Superiores e de Justiça e não somente o teto. 
É que, com a criação dos Tribunais Regionais Federais, poderá haver um esvaziamento das Justiças 
Estaduais, se não ocorrer uma padronização dos vencimentos dos magistrados. 
É unanime o entendimento de que o Magistrado deve ser bem remunerado, pois desempenha 
atribuições as mais elevadas, devendo comportar-se com altivez e independência. 
Como ocorre um limite máximo de vencimentos, nada mais lógico que, no caso da magistratura, se 
estabeleça também um mínimo indispensável ao exercício digno de seu cargo. 
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A emenda é própria e oportuna, pois não se trata de vinculação de vencimentos de categorias 
estranhas, mas de padronização com o propósito de valorizar a magistratura como um todo, evitando-
se o esvaziamento das Justiças Estaduais, que alcançam todo o território nacional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a proposta entre em pormenores que podem ser objeto de lei 
ordinária. 
   
   EMENDA:21732 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGILDÁSIO DE SENNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 135, INCISO III  
Dê-se a seguinte redação:  
III - O acesso aos tribunais de segundo grau  
far-se-á por concurso de títulos e provas  
realizado entre juízes que se habilitarem e  
preencherem os requisitos que a lei estabelecer.  
Parágrafo Único - Lei complementar fixará as  
normas gerais do concurso de que trata o "caput"  
inclusive os requisitos exigíveis para inscrição  
dos membros da magistratura, e do ministério  
público e advogados relativamente ao quinto de  
vagas que lhe são destinados. 
Justificativa: 
Reside na forma hoje utilizada para escolha daqueles que irão compor os tribunais de segundo grau, 
a principal causa do descrédito do judiciário junto à opinião pública. 
Ao longo dos anos e das sucessivas constituições discutidas e promulgadas no Brasil, a forma 
utilizada para a escolha desses magistrados tem sido a mesma. Nessa escolha predomina o 
favorecimento a amigos, o nepotismo, o regionalismo e todas as formas que atendem melhor os 
interesses de alguns magistrados que aqueles dos jurisdicionados. 
É hora de alguma coisa ser feita para mudar esse velho e pernicioso costume. 
A presente norma que segue em relação à magistratura o preceito utilizado para o magistério 
(art.176, § 3º, Item, VI, da Constituição em vigor) submete à regra isonômica do concurso público o 
acesso inicial e final aos cargos da magistratura de carreira. 
O que se pretende é que além de experiência, dedicação, probidade, vida ilibada, competência etc. 
os membros dos tribunais de segundo grau, cheguem a eles arrimados em suas próprias forças 
intelectuais e morais, do que em patrocinadores que irão cobrar mais tarde, sentença de favor. 
Adotado o salutar princípio ora proposto ajuste-se, onde couber os demais artigos e parágrafos. 
Parecer:   
   A Emenda procura alterar a forma de acesso dos juízes aos tribunais de segundo grau, com a 
adoção de concurso de provas e títulos.  
Louváveis são as razões invocadas pelo douto constituinte na defesa de sua proposição, no 
entretanto, tal entendimento conflita com a opinião dominante na Comissão de Sistematização, razão 
pela qual opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:21747 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA (substitutiva)  
TÍTULO V - CAPÍTULO IV - SEÇÃO I  
Dê-se ao inciso I do art. 135 a seguinte redação:  
"Art. 135 - ................................  
I - ingresso, por concurso público de provas  
e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil em todas as suas fases,  
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de  
classificação;" 
Justificativa: 
A omissão do adjetivo “público”, que se encontra no inciso apontado do Substitutivo, deve ser levada 
em conta de mero erro material. 
Por outro lado, nada justifica a interferência do Ministério Público no concurso para o ingresso na 
magistratura de carreira, uma vez que a transparência de tal certame já está assegurada com a 
participação da Ordem dos Advogados. 
Parecer:   
   A Emenda pretende que se enfatize o caráter de publicidade dos concursos para ingresso na 
magistratura, bem como seja excluída a participação do Ministério Público na realização de tais 
concursos.  
Pelas razões invocadas pelo ilustre constituinte, a Emenda merece ser acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:21752 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva) Título V - Capítulo IV  
- Seção I  
Dê-se ao inciso IV do art. 135 a seguinte redação:  
"Art. 135 ..................................  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra das categorias carreira,  
atribuindo-se aos integrantes dos Tribunais  
Superiores e dos Tribunais de Justiça dos Estados  
não menos do que perceberem, a qualquer título, os  
Secretários de Estado, não podendo exceder os dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa: 
O referencial aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente e que existe desde a Carta de 
1934, é salutar, no sentido de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo, devendo ser assinalado que no caso, não se cuida de vinculação, 
mas de simples “piso”, a evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia da 
irredutibilidade real de vencimentos. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
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   EMENDA:21958 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 135  
O item IV do artigo 135 do substitutivo,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 135.....................................  
IV - Os vencimentos dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não poderão ser inferiores aos  
percebidos, a qualquer título, pelo Primeiro  
Ministro, mantendo-se a diferença máxima de dez  
pontos percentuais entre os diferentes graus  
hierárquicos. Os vencimentos dos Desembargadores  
corresponderão aos de Secretário de Estado, a  
qualquer título não podendo ultrapassar os dos  
Ministros do Superior Tribunal de Justiça,  
mantendo-se, a partir daí uma diferença máxima de  
dez pontos percentuais entre as entrâncias ou  
graus hierárquicos. 
Justificativa: 
A norma proposta atende melhor à necessidade de escalonar os vencimentos da magistratura. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:22040 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 135  
O item VI do artigo 135 do Substitutivo,  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 135 ....................................  
VI - O ato de remoção, disponibilidade e  
aposentadoria do magistrado, por interesse  
público, fundar-se-á em decisão, por voto de dois  
terços do respectivo Tribunal, assegurada ampla  
defesa. 
Justificativa: 
A emenda retirou disposição infraconstitucional. O local de residência do juiz é matéria da lei de 
organização judiciária. 
Parecer:   
   É imprescindível, para a desejável celeridade da prestação jurisdicional, que o juiz resida na 
respectiva comarca.  
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Daí o estabelecimento dessa exigência como princípio a ser obrigatoriamente adotado pelos 
estatutos das magistraturas federal e dos estados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22097 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Altera o art. 135, II, d), que passa a ter a seguinte redação:  
d) Na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de dois terços de seus membros, conforme  
procedimento próprio, repetindo-se a votação até  
fixar-se a indicação. 
Justificativa: 
A promoção por antiguidade é um direito que só em excepcionais situações deve ser recusado. Por 
isso mesmo, nossas Constituições têm exigido o “quórum” qualificado de dois terços dos membros do 
Tribunal para a rejeição. 
Dessa forma, figurou no Projeto de Julho, em seu art. 182, II, d, e no “Projeto Hércules”, art. 97, II, c, 
a exigência de tal “quórum”. 
Não há razão para a mudança do critério atual. 
Parecer:   
   Realmente, a promoção por antiguidade constitui um direito que somente em casos excepcionais 
deve ter admitida a sua recusa.  
O sugerido "quórum" de dois terços, portanto, significa substancial aprimoramento do preceito, pois 
deixa induvidosa a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigível, para tanto, a 
manifestação favorável de sua esmagadora maioria.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22100 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Alterar o art. 135, I, que passará a ter a seguinte redação:  
I. ingresso, por concurso público de provas e  
títulos, com participação da Ordem dos Advogados  
do Brasil em todas as suas fases, obedecendo-se,  
nas nomeações, à ordem de classificação; 
Justificativa: 
A omissão do adjetivo “público”, que se encontra no inciso apontado do Substitutivo, deve ser levada 
em conta de mero erro material. 
Por outro lado, nada justifica a interferência do Ministério Público no concurso para o ingresso na 
magistratura de carreira, uma vez que a transparência de tal certame já está assegurada com a 
participação da Ordem dos Advogados, pois, como tradicionalmente, se sabe diversos candidatos à 
magistratura são membros do Ministério Público. 
Parecer:   
   A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento dos juízes estaduais, e, posta como está, 
em muito contribui para o aproveitamento do texto do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:22105 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   O art. 135, II, b), passará a ter a seguinte redação:  
b) A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da alínea, criar obstáculo ao carreirismo, 
diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia 
de carreira. 
Parecer:   
   A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento dos juízes estaduais, e, posta como está, 
em muito contribui para o aproveitamento do texto do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22108 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Alterar o art. 135, IV, restabelecendo parte  
do teor do art. 188, IV, do Projeto de Julho,  
resultando a seguinte redação:  
IV. Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem, a  
qualquer título, os Secretários de Estados, não  
podendo exercer os dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal. 
Justificativa: 
O referencial aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente e que existe desde a Carta de 
1934, é salutar, no sentido de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo, devendo ser assinalado que no caso, não se cuida de vinculação, 
mas de simples “piso”, a evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia da 
irredutibilidade real de vencimentos, que seria a melhor solução. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento  
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predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:22196 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: letra "b" do art. 135.  
Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação à letra "b" do art. 135:  
b - A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos quem aceite o lugar vago, observados os  
critérios objetivos de aferição estabelecidos em  
lei complementar. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda, além de melhorar a redação da alínea, criar obstáculo ao carreirismo, 
diminuindo a luta entre os colegas no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia 
de carreira. 
Tal como proposta a redação da alínea b, torna-se desnecessária alínea c, além de a matéria ser 
mais para lei complementar. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto-me contrário à aprovação da Emenda, por 
considerá-la conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização.  
Assim, pela rejeição. 
   
   EMENDA:22297 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo modificando a alínea "d" do  
inciso II do art. 135 do Substitutivo do Relator.  
A alínea "d" do inciso II do art. 135 do  
Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"d) Na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de dois terços de seus membros, conforme  
procedimento próprio, repetindo-se a votação até  
fixar-se a indicação". 
Justificativa: 
A promoção por antiguidade é um direito que só em excepcionais situações deve ser recusado. Por 
isso mesmo, nossas Constituições têm exigido o “quórum” qualificado de dois terços dos membros do 
Tribunal para a rejeição. 
Dessa forma, figurou no Projeto de Julho, em seu art. 182, II, d, e no “Projeto Hércules”, art. 97, II, c, 
a exigência de tal “quórum”. 
Não há razão para a mudança do critério atual. 
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Parecer:   
   A Emenda visa a alterar para dois terços o quórum para rejeição de juiz, quando da apuração de 
antiguidade.  
São louváveis as razões invocadas pelo douto constituinte, na defesa de sua proposição. Assim, 
opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:22299 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo modificando a alínea "b", inciso  
II do art. 135 do Substitutivo do Relator.  
A alínea "b", inciso II do art. 135 do  
Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação.  
"b) A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago". 
Justificativa: 
Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento dos juízes estaduais, e, posta como está, 
em muito contribui para o aproveitamento do texto do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22307 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo modificando o inciso IV do art.  
135 do Substitutivo do Relator.  
O inciso IV do art. 135 do Substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
"IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a 10% (dez por  
cento) de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem, a  
qualquer título, os Secretários de Estado,  
não podendo exceder os dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal". 
Justificativa: 
A referência aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente desde a Carta de 1934, é 
salutar no sentido de manter o equilíbrio de remuneração entre os membros do Poder Judiciário e os 
do Poder Executivo, devendo ser assinalado que, no caso, não se cuida de vinculação, mas de 
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simples “piso”, para evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia da 
irredutibilidade real de vencimentos, que seria a melhor solução. 
Parecer:   
   Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de servidores públicos, a 
estabelecimento de equiparações.  
Exatamente por isso, o Substitutivo, ao dispor sobre os servidores públicos, veda tais equiparações.  
A adoção da Emenda, assim, ensejaria inegável conflito entre normas do Substitutivo, o que não nos 
parece admissível e desejável.  
Ademais, o objetivo do preceito alvo da alteração proposta é precisamente o de estabelecer um teto 
máximo, não um mínimo remuneratório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22308 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo modificando o inciso I do art.  
135 do Substitutivo do Relator.  
O inciso do art. 135 do Substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
"I - ingresso, por concurso de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados  
do Brasil, em todas as suas fases, obedecendo-se,  
nas nomeações, à ordem de classificação"; 
Justificativa: 
A omissão do adjetivo “público”, que se encontra no inciso apontado do Substitutivo, deve ser levada 
em conta de mero erro material. 
Por outro lado, nada justifica a interferência do Ministério Público no concurso para o ingresso na 
magistratura de carreira, uma vez que a transparência de tal certame já está assegurada com a 
participação da Ordem dos Advogados, pois, como tradicionalmente, se sabe diversos candidatos à 
magistratura são membros do Ministério Público. 
Parecer:   
   A Emenda, lastreada em razões incontestáveis, realiza inegável aprimoramento do preceito que 
busca alterar.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22572 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Título V - Capítulo IV  
Substitua-se, na letra "d" do inciso II do  
art. 135, a expressão "pelo voto da maioria  
absoluta" pela expressão "pelo voto de dois terços". 
Justificativa: 
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A promoção por antiguidade é um direito que só em excepcionais situações deve ser recusado. Por 
isso mesmo, nossas Constituições têm exigido o “quórum” qualificado de dois terços dos membros do 
Tribunal para a rejeição. 
Dessa forma, figurou no Projeto anterior, em seu art. 182, II, “d”, a exigência de tal “quórum”. 
Não há razão para a mudança do critério atual. 
Parecer:   
   Realmente, a promoção por antiguidade constitui um direito que somente em casos excepcionais 
deve ter admitida a sua recusa.  
O sugerido "quórum" de dois terços, portanto, significa substancial aprimoramento do preceito, pois 
deixa induvidosa a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigível, para tanto, a 
manifestação favorável de sua esmagadora maioria.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:22951 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título X - Disposições Transitórias  
Inclua-se, nas "Disposições Transitórias", um  
dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. - O disposto no inciso III, do art. 135  
não prejudicará a antiguidade dos magistrados a  
que se refere o art. 142 da lei Complementar no.  
35, de 14-3-1979." 
Justificativa: 
O inciso III do art. 135 do Projeto trata do acesso aos Tribunais de Justiça, alternadamente, por 
antiguidade e merecimento, apurados na última entrância ou, onde houver, nos Tribunais de Alçada. 
No atual Estado do Rio de Janeiro, a última entrância denominada “entrância especial”, é composta 
pelos Juízes dos Tribunais de Alçada, dos Juízes da Capital e dos magistrados que, na data fusão 
dos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, integravam a última entrância dos dois 
Estados. 
Na organização da Justiça dos Estados, ficou estabelecido que onde houvesse Tribunal de Alçada, 
constituiria ele, para efeito de acesso ao Tribunal de Alçada, constituiria ele, para efeito de acesso ao 
Tribunal de Justiça a mais alta entrância da magistratura (§ 3º do art. 100 da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional – Lei Complementar nº 35/79). 
A fim de evitar tratamento desigual e injusto já o legislador, na mesma lei complementar, em seu art. 
142 estatuiu: 
“Art. 142 – No Estado do Rio de Janeiro a aplicação do disposto no § 3º do art. 100 não poderá afetar 
a antiguidade que tiverem, na data da entrada em vigor desta Lei, os juízes que atualmente compõe a 
entrância especial, entre os quais se incluem os juízes que integram os Tribunais de Alçada”. 
A aprovação do projeto, sem a emenda ora proposta, ensejará derrogação do citado art. 142 da Lei 
Orgânica da Magistratura, pois propiciará que juízes muito mais novos na carreira e que foram antes 
removidos para o Tribunal de Alçada passam a constar das listas de antiguidade na frente de juízes 
mais antigos na entrância especial e na carreira, ferindo frontalmente direito adquirido e anulando o 
esforço do legislador em evitar flagrante injustiça. 
Parecer:   
   A Emenda visa a excluir os atuais magistrados dos Tribunais de Alçada das exigências do inciso III 
do art. 188, quando da apuração de antiguidade com vistas à promoção.  
Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela rejeição da Emenda, por considerá-la 
conflitante com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:22964 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
TÍTULO V - CAPÍTULO IV - SEÇÃO I  
Acrescente-se ao art. 135 um inciso com a seguinte redação:  
"Art. 135 - .............................. 
X - Nos regulamentos dos concursos para  
magistratura de primeiro grau se observará índice  
de capacitação mínimo uniforme, qual seja média  
final igual ou superior a cinco, bem como  
atribuição de efeito meramente classificatório aos  
títulos apresentados pelos candidatos." 
Justificativa: 
Urge restringir o poder de regulamentar os concursos para magistratura de primeiro grau, pelo menos 
no tocante aos aspectos em que o alvedrio dos regulamentos possa vir a expressar forma nefasta de 
preterições abusivas nos processos seletivos, tal como no passado ocorreu mormente nos concursos 
para Juiz Federal, a partir de 1966, notadamente por ocasião do primeiro concurso celebrando em 
1974. Além disso, embora hoje em dia já se tenha excluído o abusivo caráter eliminatório que se dava 
aos títulos dos candidatos, por maneira subjetiva, persiste, no entanto, a prática, em nada salutar, de 
se atribuir índices capacitatórios diferentes para as diversas espécies da judicatura. Por exemplo, na 
Justiça Trabalhista, o índice é quatro; nas estaduais, ora quatro, ora cinco, na castrense, cinco e na 
Federal, seis. Nesta última, ocorreu o absurdo de se selecionar candidatos com o eletivo índice 
mínimo de sete, logo depois rebaixado para seis, no concurso seguinte ao primeiro (1974), dentro do 
mesmo prazo de validade concursal de ambos os certames, prazo esse estabelecido por norma típica 
(Lei nº 5.010/66), desrespeitada para servir aos propósitos do autoritarismo da época. 
Parecer:   
   A emenda visa a acrescer um item ao artigo 135, referente aos regulamentos dos concursos para a 
magistratura de primeiro grau. A norma nos parece excessivamente minuciosa.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23153 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- dar a inciso V do artigo 135 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta e cinco  
anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
A emenda proposta aumenta o prazo para aposentadoria voluntária de 30 a 35 anos de serviço: 
O substitutivo estabelece que não haverá distinção de qualquer natureza entre trabalho intelectual e 
manual, bem como não haverá privilegiamento em razão da natureza do trabalho ou qualquer outra 
condição social ou individual. 
Da mesma forma, o substitutivo estabelece o prazo de 35 anos de serviço para a aposentadoria do 
servidor público e dos trabalhadores em geral. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 220  

 

Por que então, período menor para os magistrados e membros do Ministério Público? 
Visando compatibilizar o texto e em respeito aos princípios consagrados pelo substitutivo o 
tratamento a ser dispensado aos Magistrados e membros do Ministério Público, deve ser o mesmo 
dispensado aos demais servidores públicos e trabalhadores em geral. 
Parecer:   
   A Emenda, de certa forma, aprimora o texto do dispositivo, eis que torna mais claros o seu 
conteúdo e o seu alcance.  
Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23243 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Alterar o Art. 135, I, que passará a ter a seguinte redação:  
I - Ingresso, por concurso público de provas  
e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil em todas as suas fases,  
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de  
classificação; 
Justificativa: 
A omissão do adjetivo “público”, que se encontra inciso apontado do Substitutivo, dever ser levada 
em conta de mero erro material. 
Por outro lado, nada justifica a interferência do Ministério Público no concurso para o ingresso na 
magistratura de carreira, uma vez que a transparência de tal certame já está assegurada através da 
participação da Ordem dos Advogados e, como se sabe, tradicionalmente, diversos candidatos à 
magistratura são membros do Ministério Público. 
Parecer:   
   A Emenda pretende que se enfatize o caráter de publicidade dos concursos para ingresso na 
magistratura, bem como seja excluída a participação do Ministério Público na realização de tais 
concursos.  
Pelas razões invocadas pelo ilustre constituinte, a Emenda merece ser acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23244 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O Art. 135, II, b), passará a ter a seguinte redação:  
b) - A promoção por merecimento pressupõe  
dois anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento dos juízes estaduais, e, posta como está, 
em muito contribui para o aproveitamento do texto do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:23245 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Altera o Art. 135, II, d), que passa a ter a seguinte redação:  
d) - Na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de dois terços de seus membros, conforme  
procedimento próprio, repetindo-se a votação até  
fixar-se à indicação. 
Justificativa: 
A promoção por antiguidade é um direito que só em excepcionais situações deve ser recusado. Por 
isso mesmo, nossas Constituições têm exigido o “quórum” qualificado de dois terços dos membros do 
Tribunal para a rejeição. 
Dessa forma, figurou no Projeto de Julho, em seu art. 182, II, d, e no “Projeto Hércules”, art. 97, II, c, 
a exigência de tal “quórum”. 
Não há razão para a mudança do critério atual. 
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar para dois terços o quórum para rejeição de juiz, quando da apuração de 
antiguidade.  
São louváveis as razões invocadas pelo douto constituinte, na defesa de sua proposição. Assim, 
opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:23246 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Alterar o Art. 135, IV, restabelecendo parte do  
teor do Art. 188, IV, do projeto de Julho,  
resultando a seguinte redação:  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
centro de uma para a outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberam, a  
qualquer título, os Secretários de Estado, não  
podendo exceder os dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal. 
Justificativa: 
O referencial aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente e que existe desde a Carta de 
1934, é salutar, no sentido de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo, devendo ser assinalado que no caso, não se cuida de vinculação, 
mas de simples “piso”, a evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia da 
irredutibilidade real de vencimentos, que seria a melhor solução. 
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Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:23315 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Modificado: inciso "V" do art.  
135 - da seção I - Disposições Gerais - Do Poder Judiciário.  
Modifique-se o inciso "V" do artigo 135,  
dando-lhe a seguinte redação:  
V - É compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais, por invalidez ou aos  
sessenta e cinco anos de idade e facultativa aos  
trinta anos de serviços. 
Justificativa: 
Procuramos adequar o preceito do inciso “V” ao contido no artigo 265, alínea “C” da Seção II – Da 
Previdência Social que estipula a idade para efeito de aposentadoria em sessenta e cinco anos. Não 
nos parece justo estender o lapso para efeito de aposentadoria a apenas uma classe trabalhadora, o 
que iria de encontro ao princípio de igualdade que rege todo o Substitutivo do digno Relator da 
mesma forma, entendemos que a aposentadoria por tempo de serviço se opera em dez ocorrências 
do cumprimento de requisito temporal. Parece-nos incoerente a exigência de cinco anos de exercício 
efetivo na judicatura com pressuposto básico para aposentadoria que constitui um direito do 
trabalhador decorrente de sua participação no sistema social. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda foram, em parte, atendidos pelo Substitutivo da Comissão 
de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23408 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Altera o art. 135, II, d), que passa a ter a seguinte redação:  
d) Na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de dois terços de seus membros, conforme  
procedimento próprio, repetindo-se a votação até  
fixar-se a indicação. 
Justificativa: 
A promoção por antiguidade é um direito que só em excepcionais situações deve ser recusado. Por 
isso mesmo, nossas Constituições têm exigido o “quórum” qualificado de dois terços dos membros do 
Tribunal para a rejeição. 
Dessa forma, figurou no Projeto de Julho, em seu art. 182, II, d, e no “Projeto Hércules”, art. 97, II, c, 
a exigência de tal “quórum”. 
Não há razão para a mudança do critério atual. 
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Parecer:   
   Realmente, a promoção por antiguidade constitui um direito que somente em casos excepcionais 
deve ter admitida a sua recusa.  
O sugerido "quórum" de dois terços, portanto, significa substancial aprimoramento do preceito, pois 
deixa induvidosa a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigível, para tanto, a 
manifestação favorável de sua esmagadora maioria.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23411 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Alterar o art. 135, I, que passará a ter a seguinte redação:  
I - ingresso, por concurso público de provas  
e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil em todas as suas fases,  
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de  
classificação. 
Justificativa: 
A omissão do adjetivo “público”, que se encontra inciso apontado do Substitutivo, deve ser levada em 
conta de mero erro material. 
Por outro lado, nada justifica a interferência do Ministério Público no concurso para o ingresso na 
magistratura de carreira, uma vez que a transparência de tal certame já está assegurada através da 
participação da Ordem dos Advogados e, como se sabe, tradicionalmente, diversos candidatos à 
magistratura são membros do Ministério Público. 
Parecer:   
   Acolho as ponderações do ilustre autor, nos termos da nova redação dada ao Substitutivo.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23412 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Alterar o art. 135, IV, restabelecendo parte  
do texto do art. 188, IV, do Projeto de Julho,  
resultando a seguinte redação:  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para a outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem, a  
qualquer título, os Secretários de Estado, não  
podendo exceder os dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal. 
Justificativa: 
O referencial aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente e que existe desde a Carta de 
1934, é salutar, no sentido de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo, devendo ser assinalado que no caso, não se cuida de vinculação, 
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mas de simples “piso”, a evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia da 
irredutibilidade real de vencimentos, que seria a melhor solução. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23416 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O art. 135, II, b), passará a ter a seguinte redação:  
b) A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   A Emenda, apenas de redação, realiza incontestável aprimoramento do texto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23609 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao art. 135, inciso V:  
Art. 135 - ..................................  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade, e facultativa aos trinta  
anos de serviço para o homem e vinte e cinco para  
a mulher, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
A proposição é no sentido de se acrescentar, ao dispositivo acima, o tempo de serviço exigido para a 
aposentadoria facultativa da mulher integrante do Poder Judiciário, assegurando-lhe o direito de se 
aposentar com vinte e cinco anos de serviço. 
A alteração proposta visa, tão-só, garantir à Juíza um direito que vem se constituindo em princípio 
constitucional ao longo do tempo, pois Constituintes e legisladores ordinários têm demonstrado 
preocupação em conceder à mulher a prerrogativa de se aposentar com menos cinco anos do tempo 
de serviço exigido para o homem. 
Tal concessão não constitui privilégio gracioso, sendo, antes, o reconhecimento de que, em razão da 
estrutura sócio familiar, existente em nosso país, a mulher, que exerce qualquer atividade 
profissional, é submetida a desgaste bem superior ao do homem. 
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A Constituição vigente assegura esse direito à servidora pública e à professora (art. 102 e165, XX). 
No projeto de Constituição, atualmente em debate, o mesmo direito está expressamente garantido à 
servidora pública, conforme o art. 88, letras b e c. 
Considerando que tem aumento, sensivelmente, a participação da mulher na magistratura brasileira, 
necessário se faz, até mesmo por questão de equidade, que lhe fique assegurada a prerrogativa, já 
reconhecida às integrantes de outras categorias profissionais, quanto à redução do tempo de serviço 
exigido para a aposentadoria voluntária. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23723 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 135, Caput  
EMENDA: Acrescentar ao Art. 135, caput a  
seguinte locução: "de iniciativa do Superior  
Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça",  
de forma que o referido dispositivo passe a ter  
esta redação:  
Art. 135 - A União e os Estados terão  
estatutos da magistratura, mediante leis  
complementares federais e estaduais, de iniciativa  
do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de  
Justiça, observados os seguintes princípios:" 
Justificativa: 
Em se tratando de lei orgânica de cada magistratura, de conteúdo técnico e mais do interesse interno 
da Instituição, razoável será que a iniciativa de seu processo de elaboração seja exclusivamente dos 
Tribunais de cúpula, seja na área Federal, seja nos Estados. 
Não se subtrai o exame do Poder Legislativo, que imprimirá ao projeto submetido à sua deliberação 
uma necessária visão política. O que se pretende é reservar apenas aqueles Tribunais o impulso 
inicial dessas proposições. Aliás, atualmente essa lei orgânica, de âmbito nacional, é de iniciativa 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo (Art. 57, IV e V). Todavia, melhor será transferir, até pela 
razoabilidade, tal reserva ao próprio Poder Judiciário, como prevê esta emenda aditiva. 
Parecer:   
   O tratamento que o Substitutivo dispensa à matéria já contemplada, implicitamente, os objetivos 
perseguidos pela Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:23729 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 135, IV.  
Substitua-se no art. 135, IV, o termo  
"categoria", por "classe", passando a ter a  
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redação:  
"IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das classes da carreira,  
não podendo, a qualquer título, exceder os dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal"; 
Justificativa: 
É mais correto o uso de “classes”, em lugar de “categorias”, utilizado pelo texto, já que os conceitos 
são diferentes. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:24190 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
- Substitutivo do Relator -  
Acrescentar ao art. 135 o inciso X:  
X - todos os magistrados elegerão os órgãos  
diretivos dos tribunais a que pertencem e opinarão  
sobre o orçamento. 
Justificativa: 
Não há razão para que o Poder Judiciário seja conduzido por uma minoria sem representação. Todos 
os membros do Poder Judiciário deverão ter a mesma oportunidade que os demais órgãos para 
escolher seus membros diretos. Assim acontece com o Senado, com a Câmara e Assembleia de 
Deputados, com a Câmara de Vereadores e com o próprio Ministério Público (art. 235, § 1º do 
anteprojeto) e com a Ordem dos Advogados do Brasil. 
O número de representantes dessas entidades é bem maior e mais disperso. Com esse dispositivo 
estar-se-ia estendendo a democracia ao mais tradicional e oligárquico dos poderes. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:24663 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Art. 135, inciso III, do Substitutivo  
Inclua-se no inciso III do artigo 135 do  
Substitutivo a frase "assegurando-se a antiguidade  
dos atuais juízes não integrantes do Tribunal de Alçada". 
Justificativa: 
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O Juiz de Direito tem a sua antiguidade de Juiz de Direito e a sua antiguidade de classe (de 
entrância), cada qual gerando direitos diferentes, segundo a tradição da nossa legislação. 
São direitos públicos subjetivos que não se lhe podem tirar, nem diminuir. 
O Juiz de Direito de Entrância Final ou Especial, com interstício completo para promoção ao cargo de 
Desembargador, evidentemente, deve permanecer como postulante direto ao Tribunal de Justiça, 
sem necessidade de ingressar no Tribunal de Alçada, já que a lei anterior não exigia tal condição. 
Parecer:   
   A emenda quer solucionar, em norma permanente, problema transitório.  
Pela rejeição. 
   
    
   EMENDA:25110 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Incluir no Artigo 135.  
Inclua-se no Artigo 135 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização os seguintes  
Itens) Renumerando-se os demais:  
Capítulo IV  
Do Poder Judiciário  
Seção I  
Disposições Gerais  
Art. 135 - .......................... 
I - autonomia administrativa e financeira,  
com reservas de percentuais mínimos da receita  
orçamentária de 3% e 5%, respectivamente para a  
justiça da União e dos Estados, com as parcelas  
sendo liberadas durante o exercício financeiro em  
duodécimos, pena de responsabilidade, sendo  
aplicados 30% no aparelhamento, manutenção e  
modernização dos servidos judiciários;  
II - participação dos magistrados de carreira  
na composição do Supremo Tribunal Federal;  
III - provimento de todos os cargos da  
magistratura e dos serviços auxiliares pelo próprio  
Judiciário;  
IV - vencimentos a partir de estabelecimento  
de piso equivalente a 90% dos vencimentos  
percebidos a qualquer título, pelos ministros do  
STF, para os desembargadores, sendo a diferença de  
entrância para entrância não superior a 5%;  
V - provimento de todos os cargos mediante  
concurso público de provas e títulos;  
VI - criação da Justiça de Paz afetada aos  
Estados, com competência exclusiva para casamentos  
e conciliação;  
VII - manutenção de Justiça Militar Estadual,  
inclusive dos Tribunais de Justiça Militar;  
VIII - Reservar um terço das vagas do  
Superior Tribunal de Justiça a Desembargadores dos  
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;  
IX - nomeação do representante do quinto  
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constitucional pelo próprio Judiciário, como  
corolário da autonomia administrativa. 
Justificativa: 
A presente emenda subscreve o trabalho apresentado pela Associação dos Magistrados do Estado 
do Espírito Santo. 
Os preceitos expostos visam fortalecer o Poder Judiciário explicitando uma independência e uma 
autonomia que ao longo dos anos é caracterizada pelas teorias, pelos discursos, pelos compêndios e 
nunca efetivada na prática. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto-me pela rejeição da Emenda, por 
considerá-la conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:25200 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ETEVALDO NOGUEIRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 135, IV  
Dê-se ao inciso IV do Art. 135, a redação seguinte:  
Art. 135 - ........................... 
I - ............................. 
II - ............................ 
III - ........................... 
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias de  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem os  
Secretários de Estado, não podendo exceder, a  
qualquer título, os dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal. 
Justificativa: 
A redação acima é a do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, com ressalva dos 
90% da remuneração de Ministro do STF. Se o novo texto ampliou a remuneração dos magistrados 
até o total dos Ministros do STF, por outro lado, retirou outro parâmetro, ou seja, o que poderia ser o 
mínimo, ou seja, a remuneração dos Secretários de Estado. Se se limita o máximo, há que limitar o 
mínimo. A presente emenda tenta recolocar, no texto, o limite que poderia ser o mínimo. 
Parecer:   
   A emenda quer nova redação ao inciso IV do art. 135, que estabelece critério para a fixação dos 
vencimentos da magistratura. A solução indicada não nos parece a melhor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25224 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   A alínea "b" do inciso II, do art. 135 do  
Substitutivo do Relator, passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
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"Art. 135 ........................ 
II - ............................. 
b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago." 
Justificativa: 
Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreirismo. 
Parecer:   
   O que a emenda propõe para regular a promoção por merecimento é razoável.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25287 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Alterar o Art. 135, IV, restabelecendo parte  
do teor do Art. 188, IV, do Projeto de Julho,  
resultando a seguinte redação:  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem, a  
qualquer título, os Secretários de Estado, não  
podendo exceder os dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal. 
Justificativa: 
O referencial aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente e que existe desde a Carta de 
1934, é salutar, no sentido de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo, devendo ser assinalado que no caso, não se cuida de vinculação, 
mas de simples “piso”, a evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia da 
irredutibilidade real de vencimentos, que seria a melhor solução. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orientação adotada pela Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:25288 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   O Artigo 135, II, b, passará a ter a seguinte redação:  
b - A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
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integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Busca a presente Emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   Pela aprovação. A emenda se ajusta perfeitamente ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:25410 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva (parcial)  
Dispositivo Emendado: Art. 135, I  
Emenda: Suprimir do Art. 135, I a seguinte  
locução: " e do Ministério Público em todas as  
suas fases", de forma que o referido dispositivo  
fique com a seguinte redação:  
"Art. 135 - ...........................  
I - ingresso, por concurso de provas e  
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados  
do Brasil, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem  
de classificação;" 
Justificativa: 
Nada justifica a participação do Ministério Público nos concursos de ingresso à Magistratura. A 
experiência - sabem disso aqueles que têm prática forense - que a presença da Ordem dos 
Advogados nessas provas, como já acontece, é suficiente para a necessária abertura, além de 
transparência, dos referidos concursos. Não é raro que candidatos à Magistratura sejam Promotores 
de Justiça; o constrangimento desses candidatos, nessas circunstâncias, seria evidente, afastando-se 
de certame. O dispositivo. Tal dispositivo, na forma constante do Substitutivo, não revela qualquer 
vantagem e oferece muitos inconvenientes. Constituirá, certamente, fator de atrito entre as 
mencionadas Instituições. 
Parecer:   
   A Emenda pretende que se enfatize o caráter de publicidade dos concursos para ingresso na 
magistratura, bem como seja excluída a participação do Ministério Público na realização de tais 
concursos.  
Pelas razões invocadas pelo ilustre constituinte, a Emenda merece ser acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25411 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva (parcial)  
Dispositivo Emendado: 135, VI  
Emendado: Suprimir do Art. 135, VI o primeiro  
período: "o juiz titular residirá na respectiva  
comarca.", permanecendo o restante. 
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Justificativa: 
É frequente e não revela qualquer inconveniente que os Juízes residam em cidades contiguas. É 
caso, por exemplo, de magistrados do Rio de Janeiro que morem em Niterói, ou de São Paulo que 
residem em São Bernardo do Campo, ou em algum dos centros urbanos próximos dessa Capital. 
Ademais, tal norma não tem o mais remoto conteúdo constitucional. É regra de disciplina interna da 
magistratura, no máximo cogitável em sua lei orgânica complementar. Tal restrição, além disso, não 
se impõe aos Promotores de Justiça ou aos Delegados de Polícia. Daí esta emenda supressiva. 
Parecer:   
   A Emenda visa a excluir do dispositivo constitucional a obrigatoriedade de residir o juiz na 
respectiva comarca.  
Em que pesem as razões invocadas pelo douto constituinte, opinamos pela rejeição da Emenda, por 
entendê-la conflitante com a posição adotada pela Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:25489 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 135, IV.  
O item IV do art. 135 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 135. ..................................  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, não podendo, a qualquer título, exceder  
os dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Justificativa: 
O Superior Tribunal de Justiça, como resulta do Substitutivo, se encontra colocado na hierarquia dos 
órgãos do Judiciário, acima dos Tribunais de Justiça dos Estados, dos Territórios e do Distrito 
Federal. 
De fato, tal posição é inequívoca, não só por ser o Superior Tribunal de Justiça de âmbito nacional, 
como porque a ele cabe rever, em grau de recurso, as decisões dos Tribunais de Justiça dos 
Estados, em face do disposto no art. 151, itens II e III, do Substitutivo. 
Assim sendo, não se compreende que os vencimentos dos membros dos Tribunais de Justiça dos 
Estados tenham como limite máximo os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
como dispõe o art. 135, IV do Substitutivo. Tal limite deve ser o dos Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça, sob pena de, quebrando-se a ordem natural fixada na Constituição poderem os vencimentos 
dos membros dos Tribunais de Justiça dos Estados ultrapassarem os vencimentos dos Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça, pois o posicionamento que o próprio Substitutivo consagra não pode 
deixar de ser considerado também no que diz respeito à remuneração dos magistrados. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:25491 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 135 - Redija-se o "caput":  
Art. 135 - Os estatutos da Magistratura  
obedecerão a lei complementar federal, observados  
os seguintes princípios:  
"..........................................." 
Justificativa: 
Não é possível admitir que cada Estado tenha um estatuto próprio e diverso da Magistratura. 
Estabelecer-se-ia disparidade inaceitável. 
Parecer:   
   Pelas razões invocadas pelo douto Constituinte, manifesto-me favorável à aprovação da Emenda, 
na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25522 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda para restabelecer o inciso V do artigo  
135 do Projeto de Constituição que deixou de  
contar do Substitutivo do Relator:  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade e facultativa, aos trinta  
anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
A supressão cria estado de dúvida a respeito do direito da aposentadoria dos magistrados, 
consagrada aos trinta anos. O restabelecimento deixará a nova Constituição mais clara podendo 
haver o deslocamento do dispositivo para o capítulo em que se trata, genericamente, de 
aposentadoria. 
Parecer:   
   Mantendo-se definitivamente a redação original, não há como acolher a Emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25523 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda para restabelecer a redação primitiva  
no art. 135, inciso IV. (Vinculação dos  
vencimentos dos membros dos Tribunais aos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal).  
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem, os  
Secretários de Estado, nem menos de noventa por  
cento do que perceberem, a qualquer título, os  
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Ministros do Supremo Tribunal Federal, não podendo  
ultrapassar os destes. 
Justificativa: 
A supressão desse inciso em nada contribui para o melhor sistema atinente à Magistratura, deixando-
a sem parâmetros para estabelecimento de seus vencimentos. A reposição parece necessária por 
razões muitas, inclusive pela instabilidade que a supressão determinará. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25546 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
O § 6o. do art. 180 passa a ter o seguinte texto:  
"Aplica-se à função e à aposentadoria do  
Ministério Público o disposto no art. 135, II e V." 
Justificativa: 
Há equívoco manifesto na remissão do art. 180, § 6º, ao disposto no art. 180, II, e suas alíneas, que 
inexistem no texto do Substitutivo. 
Parecer:   
   Procedente.  
Constata-se, à primeira vista, o equívoco na remissão ao artigo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:25679 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que o art. 135, inciso VIII, do Projeto se  
dê a seguinte redação:  
Art. 135 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
VIII - Nos processos disciplinares, as  
decisões administrativas dos Tribunais serão  
motivadas, identificados os votantes e tomadas  
pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 
Justificativa: 
A norma do Projeto ainda está muito abrangente. Não parece racional que decisões concessionárias 
de férias ou licenças, por exemplo, exijam motivação especial. 
Do mesmo modo, inúmeras outras decisões dispensam as formalidades preconizadas, que, 
entretanto, deverão ser observadas quando se tratar de processo disciplinar, de que pode resultar, 
inclusive, a imposição da pena de demissão. 
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Não se tem notícia de prejuízo que a praxe atualmente observada tenha acarretado a quem quer que 
seja, com a vantagem de agilizar os serviços dos Tribunais, de regra muito assoberbados com o 
julgamento dos processos jurisdicionais. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orientação adotada pela Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:25686 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 135, inciso IV, do Projeto seja  
dada a seguinte redação:  
Art. 135 ...........................  
I - ....................................  
II - ................................... 
III - ...................................  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e de Justiça não menos de  
noventa por cento do que percebem, a qualquer  
título, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,  
não podendo ultrapassar os destes, aos quais é  
assegurada remuneração não inferior à dos  
Ministros de Estado. Nos Estados, os integrantes  
dos Tribunais de Justiça também não poderão  
perceber vencimentos menores que os de Secretário  
de Estados. 
Justificativa: 
Com a emenda proposta, busca-se o objetivo, que se reputa fundamental, de assegurar uma garantia 
remuneratória aos Ministros, Desembargadores e Juízes, em geral. 
Esse critério, cuja importância parece-me dispensar maiores considerações, é da tradição do nosso 
direito, livrando os magistrados de sujeitarem-se aos humores dos Chefes do Poder Executivo, nem 
sempre satisfeitos com as decisões proferidas pelo Poder Judiciário em processos de seu interesse. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orientação adotada pela Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:25719 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator - 26.8.87  
Art. 135 - Inciso IV  
Dê-se nova redação ao inciso IV do art. 135  
para incluir, imediatamente após a expressão "não  
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podendo,...", o seguinte:  
..."a remuneração de qualquer deles,"... 
Justificativa: 
O conceito de vencimentos é sabidamente mais restrito do que o de remuneração. A fixação de teto 
apenas para vencimento permite a burla do objetivo do texto constitucional, com superação do limite 
máximo fixado através de verbas que não constituem vencimentos, mas são percebidas porque 
integram a remuneração. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:25854 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEZIO SATHLER (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O artigo 135, inciso IV passa a ter a seguinte redação:  
Art. 135 ....................................  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
tribunais Superiores de Justiça dos Estados não  
menos do que perceberem os Secretários de Estados,  
nem menos de noventa por cento do que perceberem,  
a qualquer título, os Ministros do Supremo  
Tribunal Federal, não podendo ultrapassar os destes. 
Justificativa: 
O artigo como está apenas proíbe que magistrados percebam mais que os Ministros do Supremo 
Tribunal. Mas não proíbem que eles recebam vencimentos aviltantes. Propomos a volta ao texto do 
Projeto da Comissão de Sistematização por nos parecer que os parâmetros estão devidamente 
fixados, dando aos magistrados remuneração condigna. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
    
   EMENDA:26047 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Suprime ao final do inciso III do art. 135 a  
expressão "e a classe de origem". 
Justificativa: 
A presente Emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 236  

 

A Emenda visa preservar o princípio do Chamado “quinto constitucional” na composição dos tribunais 
de segundo grau; magistrados devem concorrer às vagas desses tribunais na qualidade de 
magistrados, e não como advogados ou membros do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal 
sempre entendeu que os juízes que integram, pelo quinto, os Tribunais de Alçada, somente 
concorrem às vagas ao Tribunal de Justiça correspondente à classe dos magistrados. 
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar do dispositivo constitucional a obrigatoriedade de observância da classe 
de origem para o acesso de membros dos Tribunais de Alçada aos Tribunais de Justiça.  
Em que pese a opinião do douto Constituinte, opinamos pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com a posição adotada pela Comissão de Sistematização.  
Assim, pela rejeição. 
   
   EMENDA:26115 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO art. 135 inciso V  
Inclua-se o seguinte após a palavra  
judicatura no inciso V do art. 135:  
"... em todos esses casos com vencimentos integrais". 
Justificativa: 
A presente emenda visa assegurar aos magistrados uma aposentadoria digna, diante de trabalho tão 
importante no contexto social, pois, deles dependem a execução da justiça, que se mal dirigida, pode 
causar até, grandes transtornos de Ordem Social, senão aquelas de ordem pessoal daqueles que 
estão sujeitos a julgamento ou a voto de minerva destes magistrados. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto-me contrário à aprovação da Emenda, por 
considerá-la conflitante com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, pela rejeição. 
   
    
   EMENDA:26202 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Altere-se a redação do inciso VII, do art. 135, adotando-se a seguinte:  
Art. 135 - ..................................  
VII ........................................  
nenhum órgão do Judiciário pode realizar  
sessões ou julgamentos não fundamentados ou  
secretos. Se o interesse público o exigir, a lei  
poderá limitar a presença, em determinados atos,  
às próprias partes e seus advogados, ao Ministério  
Público, ou somente a estes. 
Justificativa: 
A norma que se pretende modificar não inclui o Ministério Público entre aqueles que devam estar 
presentes em determinados atos que o interesse público exija sejam praticados em segredo de 
justiça. Aliás – e o que é mais grave – permitiu que a lei, em certas hipóteses, o excluísse 
expressamente de tais atos. Ora, em todos os estados democráticos, onde houver interesse público, 
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aí deverá estar o Ministério Público, pois que ele é o fiscal da lei, o representante dos direitos 
indisponíveis da sociedade. 
A proposta pretende restabelecer não apenas o prestígio que o próprio Projeto quis conferir à 
instituição, na Seção II, do Capítulo V; seu alcance é bem maior, na medida em que busca justificar a 
definição que lhe deu o art. 178, do mesmo Projeto verbis: 
“O Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”. 
Parecer:   
   Em que pesem os elevados propósitos do ilustre Autor, a nova redação proposta altera 
substancialmente o preceito, eis que, em vez de restringir o acesso à prática de certos 
atos conjuntamente às partes, seus advogados e ao Ministério Público, permite, na verdade, que tais 
atos sejam praticados na presença apenas do Ministério Público, cerceando, assim, o direito das 
partes de tomarem conhecimento de todos os atos processuais.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:26206 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 6o. do art. 180, da  
Seção II, Do Ministério Público, do Capítulo V,  
Das Funções Essenciais ao exercício dos Poderes,  
e Sistema de Governo  
Altere-se a redação do § 6o. do art. 180,  
adotando-se a seguinte:  
Art. 180 ....................................  
§ 6o. Aplica-se à função e à aposentadoria do  
Ministério Público, no que couber, o disposto no  
art. 135, inciso V. 
Justificativa: 
Houve um erro material na citação do art. 188, II e suas alíneas, que diz respeito às imunidades dos 
membros do Congresso Nacional, e não ao Ministério Público. Aliás, o artigo pertence até a outro 
Título. 
Faz-se necessária, assim, a remissão ao artigo próprio do capítulo do Poder Judiciário, pertinente à 
aposentadoria, mantendo-se o tratamento simétrico, consagrado no Projeto, em relação à 
magistratura e ao Ministério Público. 
Parecer:   
   Procedente.  
Houve um lapso na remissão ao artigo invocado.  
Evidentemente, merece acolhida a correção pleiteada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:26207 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do inciso V, do art. 135,  
da Seção I, Disposições Gerais, do Capítulo IV, do  
Poder Judiciário, do Título V, da organização dos  
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Poderes e sistema de Governo  
Altere-se a redação do inciso V, do art. 135,  
adotando-se a seguinte:  
At. 135 ....................................  
V - é compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade, e facultativa aos trinta  
anos de serviço para os homens, e aos vinte e  
cinco para as mulheres, após cinco anos de  
exercício efetivo na judicatura; 
Justificativa: 
Visa a correção do texto à compatibilização com o disposto no inciso III, do art. 65, da Seção II, Dos 
Servidores Públicos Civis, do Capítulo VIII, Da Administração Pública, do Título IV, Da Organização 
do Estado, que estabelece a aposentadoria voluntária para os homens aos trinta e cinco anos, e para 
as mulheres aos trinta anos. 
Este é princípio da isonomia, adotado em termos gerais, que deve ser mantido, em termos 
correspondentes ao especial tratamento dado aos membros da Magistratura. 
Parecer:   
   A Emenda, de certa forma, aprimora o texto do dispositivo, eis que torna mais claros o seu 
conteúdo e o seu alcance.  
Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:26349 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a letra "c" do art. 135, do inciso  
II do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
De acordo com a nossa Emenda solicitando nova redação da alínea “b” não há necessidade da 
alínea “c”. Acrescido, ainda, que a matéria se inclina mais para lei complementar. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão da letra "c" do inciso II do art. 135. Julgamos melhor manter.  
Pela rejeição. 
   
    
   EMENDA:26458 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título V - Da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo.  
Capítulo IV - Do Poder Judiciário.  
Seção I - Disposições Gerais.  
Propõe-se seja modificado o artigo 135, com a  
nova redação:  
"Artigo 135 - O Estatuto Jurídico da  
Magistratura será definido, no âmbito federal, em  
lei de iniciativa do Supremo Tribunal federal e,  
no estadual, em leis complementares de iniciativas  
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dos Tribunais de Justiça respectivos, observados  
os seguintes princípios". 
Justificativa: 
A modificação visa propiciar ao estatuto estadual a autonomia para estabelecimento de sua justiça, 
respeitadas as regras constitucionais, mas atendidas as peculiaridades locais das unidades 
federadas. Há absoluta inconveniência no tratamento homogêneo de realidades heterogêneas, na 
administração da Justiça. Evita-se a “malfadada tendência unitária contra a federação e o que é pior, 
a tendência maquiavélica, para nacionalizar as Justiças Estaduais” (SAMAPAIO DÓRIA, 
“Comentários à Constituição de 1946”, ed. 1960, vol. III pg. 524). O Professor JOSÉ FREDERICO 
MARQUES observa: “no que concerne ao Poder Judiciário, a Constituição de 1934 foi o órgão matriz 
de onde provieram as intromissões cada vez maiores, na legislação estadual de organização 
judiciária, e que culminaram com a Emenda Constitucional nº 7, e com esse monstrengo legislativo 
que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional” (“Constituição e Constituinte”, ed. RT, S. Paulo, 1987, 
pg. 55). 
Finalmente, o texto apresentado nesta emenda coincide com aquele proposto pela Subcomissão, 
apenas com a diferença de ofertar ao Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo da 
Magistratura nacional, a iniciativa do processo legislativo, em âmbito federal.  
Parecer:   
   A emenda propõe que se deixe para a legislação ordinária a definição do Estatuto Jurídico da 
Magistratura. Não é a melhor solução.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26552 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV, do artigo 135, a seguinte redação:  
Art. 135 - A União e os Estados terão  
estatutos da magistratura, mediante leis  
complementares federais e estaduais, observados os  
seguintes princípios:  
...............................  
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, não podendo, a qualquer título, exceder  
os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;  
"assegurado a estes vencimentos, não  
inferiores ao que percebam, a qualquer título, os  
Ministros de Estado". 
Justificativa: 
A emenda aditiva acima visa integrar-se no Sistema Constitucional almejado, tendo em vista, 
também, a Autonomia Administrativa e Financeira que se pretende assegurar ao Poder Judiciário. 
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão em seus vencimentos, teto para a carreira dos 
magistrados (art. 61 - Projeto de Constituição Substitutivo do Relator), como também, os do Defensor 
do Povo (art. 27 § 3º) e os do Procurador-Geral da República (art. 179 § 3º). 
Longe de pretender uma equiparação, a regra procura tão só o estabelecer de um paradigma mínimo, 
quando da fixação dos vencimentos dos Ministros do STF. 
Tendo a iniciativa da propositura da fixação dos vencimentos dos Juízes, sido assegurada ao Poder 
Judiciário, afastada a participação do Poder Executivo em tal mister, necessário se torna estabelecer 
um piso mínimo, quando da apreciação pelo Legislativo, da respectiva mensagem. 
Finalmente, deve ser registrado que a regra, por outro lado, mantém o sistema consagrado na atual 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar nº 35 de 14 
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de março de 1979), sendo sua supressão algo que quebra as garantias desde a Carta de 1937 (art. 
103, letra “d”). 
Parecer:   
   Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de servidores públicos, a 
estabelecimento de equiparações.  
Exatamente por isso, o Substitutivo, ao dispor sobre os servidores públicos, veda tais equiparações.  
A adoção da Emenda, assim, ensejaria inegável conflito entre normas do Substitutivo, o que não nos 
parece admissível e desejável.  
Ademais, o objetivo do preceito alvo da alteração proposta é precisamente o de estabelecer um teto 
máximo, não um mínimo remuneratório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26710 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do inciso VII, do art.  
135, da seção I, Disposições Gerais, do Capítulo  
IV, do Poder Judiciário, do Título V, da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se a redação do inciso VII, do art.  
135, adotando-se a seguinte:  
Art. 135 - ........................ 
VII - nenhum órgão do Judiciário pode  
realizar sessões ou julgamentos não fundamentados  
ou secretos. Se o interesse público o exigir, a  
lei poderá limitar a presença, em determinados  
atos; às próprias partes e seus advogados, ao  
Ministério Público, ou somente a estes. 
Justificativa: 
A norma que se pretende modificar não inclui o Ministério Público entre aqueles que devam estar 
presentes em determinados atos que o interesse público exija sejam praticados em segredo de 
justiça. Aliás – e o que é mais grave – permitiu que a lei, em certas hipóteses, o excluísse 
expressamente de tais atos. Ora, em todos os estados democráticos, onde houver interesse público, 
aí deverá estar o Ministério Público, pois que ele é o fiscal da lei, o representante dos direitos 
indisponíveis da sociedade. 
A proposta pretende restabelecer não apenas o prestígio que o próprio Projeto quis conferir à 
instituição, na Seção II, do Capítulo V; seu alcance é bem maior, na medida em que busca justificar a 
definição que lhe deu o art. 178, do mesmo Projeto verbis: 
“O Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”. 
Parecer:   
   A emenda não propõe solução melhor do que a do Projeto, a qual decidimos manter.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26711 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa do inciso V, do art. 135,  
da Seção I, Disposições Gerais, do Capítulo IV, do  
Poder Judiciário, do Título V, da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se a redação do inciso V, do art. 135,  
adotando-se a seguinte:  
Art. 135 - ............................. 
V - é compulsória a aposentadoria com  
vencimento integrais por invalidez, ou aos setenta  
anos de idade, e facultativa aos trinta anos de  
serviço para os homens, e aos vinte e cinco para  
as mulheres, após cinco anos de exercício efetivo  
na judicatura; 
Justificativa: 
Visa a correção do texto à compatibilidade com o disposto no inciso III, do art. 65, da Seção II, dos 
Servidores Públicos Civis, Do Capítulo VIII, da Administração Pública, do Título IV, Da Organização 
do Estado, que estabelece a aposentadoria voluntária para os homens aos trinta e cinco anos, e para 
as mulheres aos trinta anos. 
Este é o princípio da isonomia, adotado em termos gerais, que deve ser mantido, em termos 
correspondentes ao especial tratamento dado aos membros da Magistratura. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao inciso V do art. 135, que trata da aposentadoria compulsória. 
Não nos parece a melhor solução.  
Pela rejeição. 
   
    
   EMENDA:27038 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 135, Capítulo IV, Seção I, inciso V o seguinte:  
Inciso V - É compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais por invalidez, ou aos 70  
(setenta) anos de idade, e facultativa aos 30  
(trinta) anos de serviço, após 5 (cinco) anos de  
exercício efetivo na judicatura e nos termos do  
art. 65, inciso IV, desta Constituição." 
Justificativa: 
1º. A não concessão da aposentadoria proporcional a todos os servidores públicos, indistintamente, 
conflitaria com o consagrado princípio constitucional, segundo o qual “TODOS SÃO IGUAIS 
PERANTE A LEI”; 
2º. Razões idênticas às justificativas da Emenda ao Art. 65, inciso IV. 
Parecer:   
   A Emenda, "data vênia", faz remissão incorreta, eis que inexiste, no artigo 65 do Substitutivo, o item 
IV a que se refere.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:27048 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   O art. 135, inciso IV passa a ter a seguinte redação:  
Art. 135. ..................................  
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem os  
Secretários de Estado, nem menos de noventa por  
cento do que perceberem, a qualquer título, os  
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não podendo  
ultrapassar os destes. 
Justificativa: 
O artigo como está apenas proíbe que magistrados percebam mais que os Ministros do Supremo 
Tribunal, mas não proíbem que eles recebam vencimentos aviltantes, propomos a volta ao texto do 
Projeto da Comissão de Sistematização por nos parecer que os parâmetros estão devidamente 
fixados, dando aos magistrados remuneração condigna. 
Parecer:   
   Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de servidores públicos, a 
estabelecimento de equiparações.  
Exatamente por isso, o Substitutivo, ao dispor sobre os servidores públicos, veda tais equiparações.  
A adoção da Emenda, assim, ensejaria inegável conflito entre normas do Substitutivo, o que não nos 
parece admissível e desejável.  
Ademais, o objetivo do preceito alvo da alteração proposta é precisamente o de estabelecer um teto 
máximo, não um mínimo remuneratório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27425 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção I, do Capítulo IV, do  
Título V do Substitutivo ao Projeto de  
Constituição o seguinte, onde couber:  
"Art. - Todo julgamento será público e  
fundamentado". 
Justificativa: 
É do costume de todas as Constituições e Leis Fundamentais que este princípio fique ínsito no Título 
do Poder Judiciário. Algumas correntes metodológicas preconizam que tal princípio deve constituir o 
quadro das garantias do indivíduo. 
No entanto é conveniente que este ordenamento fique entre os princípios norteadores do Poder 
Judiciário, porque somente a ele caberá julgar, tendo a Constituição escoimado outros tipos de 
julgamento. 
Parecer:   
   Propõe o que já está previsto no item VII do art. 135.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:27426 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 243  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item ao artigo 135  
do Substitutivo ao Projeto de Constituição  
" - Serão, também, compulsoriamente  
aposentados com vencimentos integrais,  
completarem dez anos de exercício no mesmo cargo  
ou função". 
Justificativa: 
O juiz lotado há mais de dez anos no cargo ou função, impede o acesso de novos juízes, dificulta a 
renovação e a atualização dos tribunais. 
A medida, chamada expulsória, grandes benefícios trouxe ao nosso Exército. 
Ademais a vitaliciedade é um bem, mas às vezes pode propiciar arbítrios... 
Depois de longo tempo no cargo, é próprio do ser humano uma triste acomodação. 
Parecer:   
   A Emenda pretende que se institua a aposentadoria compulsória dos juízes aos trinta anos de 
serviço e dez de efetivo exercício na judicatura.  
Embora respeite as razões do ilustre constituinte, opino pela rejeição da Emenda, vez que a sua 
adoção propiciaria que um juiz, na plenitude de sua capacidade intelectiva, fosse afastado da 
atividade judicante, quando ainda muito poderia fazer, mercê da experiência acumulada ao longo de 
tantos anos de carreira. Opino pois, pela rejeição. 
   
   EMENDA:27494 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 135 - caput  
Art. 135 - Redija-se o "caput":  
Art. 135 - Os estatutos da Magistratura  
obedecerão a lei complementar federal, observados  
os seguintes princípios: 
Justificativa: 
Não é possível admitir que cada Estado tenha um estatuto próprio e diverso da Magistratura. 
Estabelecer-se-ia disparidade inaceitável. 
Parecer:   
   Pelas razões invocadas pelo douto Constituinte, manifesto-me pela aprovação da Emenda, nos 
termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:27495 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa à alínea "d", do inciso  
II, do art. 135, do Substitutivo do Relator.  
Dê-se à alínea "d", do inciso II, do art.  
135, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
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"Art. 135 - .......................... 
II - .......................... 
"d) na apuração da antiguidade, o Tribunal somente  
poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de  
dois terços de seus membros, conforme procedimento  
próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação": 
Justificativa: 
A fixação do quórum de maioria absoluta adotado somente agora pelo Substitutivo, contraria o 
entendimento consagrado em todas as subcomissões e comissões por que passou até agora o 
projeto de Constituição, sendo que até no Projeto de Constituição, apresentado pela Comissão de 
Sistematização, está consagrado o princípio da recusa do Juiz mais antigo somente por voto de dois 
terços dos membros dos Tribunais. 
Tal princípio aqui restabelecido consagrada pensamento adorado pela constituição de 1946 e que foi 
derrogado pela Carta outorgada de 1967 a posteriormente pela Emenda nº 1, de 1969. 
Procura-se, assim, restaurar o princípio da garantia judicial de que somente pelo quórum qualificado 
poderá o juiz mais antigo ser recusado à promoção por antiguidade. 
Considere-se, ainda, que sendo necessariamente a recusa do juiz mais antigo verdadeira punição, o 
quórum de dois terços, aqui proposto, está de acordo com o critério adotado pelo inciso VI do mesmo 
art. 135 que o fixo para os casos de remoção, disponibilidade e aposentadoria por interesse público, 
que é outra forma de punição, e até mesmo pelo § 2º do art. 179 do Substitutivo, que trata da 
exoneração de oficio de qualquer Procurador Geral. 
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar para dois terços o quórum para rejeição de juiz, quando da apuração de 
antiguidade.  
São louváveis as razões invocadas pelo douto constituinte, na defesa de sua proposição. Assim, 
opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:27496 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso IV do art. 135,  
do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao inciso IV do art. 135, do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 135 - ........................ 
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, ressalvado ao imite de trinta e cinco  
por cento referente ao adicional por tempo de  
serviços, não podendo, a qualquer título, exceder  
os de Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
O segmento recomendado (“ressalvado o limite de trinta e cinco por cento referentes ao adicional por 
tempo de serviço”) constitui princípio a ser inscrito no Anteprojeto, em virtude de seu elevado espirito 
moralizador, pois tornará mais claro o regime vencimentário da magistratura e impedirá o surgimento 
de privilégios injustos. 
Sabe-se que o Decreto-Lei nº 2.019, de 28 de março de 1983, instituiu nova forma de cálculo do 
adicional por tempo de serviço, atribuindo a cada quinquênio valor específico, para se obter contagem 
cumulativa (5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 por cento), o que eleva a soma final a 140%. Esse artifício é 
imoral e enseja, por todo País, a formação de privilegiados (“marajás”), com remuneração final 
superior à de Ministro do Supremo Tribunal Federal, além de causar odiosa distorção entre 
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magistrados da mesma categoria (por isso é que há Juízes Federais ganhando, hoje, o total de Cz$ 
72.000.00, por que têm um só quinquênio, e outros, Cz$ 64.000.00, por que tem sete, ainda que 
menor tempo de judicatura). 
A emenda, ao propor bases de uma remuneração límpida para a magistratura, sem privilégios e 
distorções, tem por objetivo ampliar o respeito e a credibilidade que a sociedade democrática deve 
depositar em seus Juízes. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:27497 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso V do art., 135 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao inciso V do art. 135 do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 135 - .......................... 
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade e facultativa aos trinta  
anos de serviço para o homem e vinte e cinco para  
a mulher, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
A proposição é no sentido de se acrescentar, ao dispositivo acima, o tempo de serviço exigido para a 
aposentadoria facultativa da mulher integrante do Poder Judiciário, assegurando-lhe o direito de se 
aposentar com vinte e cinco anos de serviço. 
A alteração proposta visa, tão-só, garantir à Juíza um direito que vem se constituindo em princípio 
constitucional ao longo do tempo, pois Constituintes e legisladores ordinários têm demonstrado 
preocupação em conceder à mulher a prerrogativa de se aposentar com menos cinco anos do tempo 
de serviço exigido para o homem. 
Tal concessão não constitui privilégio gracioso, sendo, antes, o reconhecimento de que, em razão da 
estrutura sócio familiar, existente em nosso país, a mulher, que exerce qualquer atividade 
profissional, é submetida a desgaste bem superior ao do homem. 
Considerando que tem aumentado, sensivelmente, a participação da mulher na magistratura 
brasileira, necessário se faz, até mesmo por questão de equidade, que lhe fique assegurada a 
prerrogativa, já reconhecida às integrantes de outras categorias profissionais, quanto à redução do 
tempo de serviço exigido para a aposentadoria voluntária. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto-me pela rejeição da Emenda, por 
considerá-la conflitante com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:27498 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso VIII do art. 135 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao inciso VIII, do art. 135, do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 246  

 

Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 135 - ......................... 
"VIII - as decisões administrativas dos  
Tribunais serão motivadas, identificados os  
votantes e tomadas pelo voto de dois terços de  
seus membros." 
Justificativa: 
A redação aqui proposta foi aprovada por todas as comissões e subcomissões por que passou o 
projeto de Constituição, e visa necessariamente impedir que os Tribunais, pela maioria de seus 
membros, pratiquem atos de nepotismo contrários à ordem pública administrativa, atos de 
perseguição política interna aos seus membros e funcionários, fazendo com que os debates e 
decisões administrativas sejam públicas, transparentes e instrumentalizadas, a fim de que o controle 
externo de sua legalidade, moralidade e oportunidade seja feito por toda a opinião pública. 
A exigência do quórum legal de dois terços está plenamente de acordo com o sistema adotado pelo 
inciso VI do mesmo dispositivo constitucional proposto pelo Relator. 
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela rejeição da Emenda por entendê-la 
conflitante com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
    
   EMENDA:28193 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao inciso IV, do artigo 135, do  
Substitutivo do Relator do Projeto de  
Constituição, o seguinte:  
"Art. 135 - ............................ 
IV - ............................. 
Assegurado a estes vencimentos, não  
inferiores ao que percebem, a qualquer título, os  
Ministros de Estado". 
Justificativa: 
A emenda aditiva acima visa integrar-se no Sistema Constitucional almejado, tendo em vista, 
também, a Autonomia Administrativa e Financeira que se pretende assegurar ao Poder Judiciário. 
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão em seus vencimentos, teto para a carreira dos 
magistrados (art. 61 - Projeto de Constituição Substitutivo do Relator), como também, os do Defensor 
do Povo (art. 27 § 3º) e os do Procurador-Geral da República (art. 179 § 3º). 
Longe de pretender uma equiparação, a regra procura tão só o estabelecer de um paradigma mínimo, 
quando da fixação dos vencimentos dos Ministros do STF. 
Tendo a iniciativa da propositura da fixação dos vencimentos dos Juízes, sido assegurada ao Poder 
Judiciário, afastada a participação do Poder Executivo em tal mister, necessário se torna estabelecer 
um piso mínimo, quando da apreciação pelo Legislativo, da respectiva mensagem. 
Finalmente, deve ser registrado que a regra, por outro lado, mantém o sistema consagrado na atual 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar nº 35 de 14 
de março de 1979), sendo sua supressão algo que quebra as garantias desde a Carta de 1937 (art. 
103, letra “d”). 
Parecer:   
   Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de servidores públicos, a 
estabelecimento de equiparações.  
Exatamente por isso, o Substitutivo, ao dispor sobre os servidores públicos, veda tais equiparações.  
A adoção da Emenda, assim, ensejaria inegável conflito entre normas do Substitutivo, o que não nos 
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parece admissível e desejável.  
Ademais, o objetivo do preceito alvo da alteração proposta é precisamente o de estabelecer um teto 
máximo, não um mínimo remuneratório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28252 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso V, do art. 135, a seguinte redação:  
Art. 135 - V - É compulsória a aposentadoria  
com vencimentos integrais por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade, e facultativa aos trinta  
anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
É de se manter o texto original do Relator da Comissão de Sistematização, quando ao prazo de dez 
anos, por melhor atender ao decêndio, dentro da tradição de valorização da magistratura, que 
acolhendo os melhores juízes, pode beneficiar-se do exercício judicante de seus membros, por lapso 
razoável de 10 anos. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda foram, em parte, atendidos pelo Substitutivo da Comissão 
de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28495 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV do art. 135  
do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao inciso IV do art. 135 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 135 ......................... 
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos de noventa por cento nem  
mais de cem por cento do que perceberem, a  
qualquer título, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal." 
Justificativa: 
O Projeto não reproduziu a norma constante do anterior que assegurava aos magistrados dos 
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça dos Estados uma retribuição mínima de noventa por 
cento do que perceberem os Ministros do Supremo e de cem por cento dos vencimentos dos 
Secretários de Estado. Sempre constou de nossas Constituições garantia de remuneração mínima 
para os juízes estaduais, normalmente com base na retribuição dos Secretários de Estado. Parece-
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nos bem mais racional estabelecer-se como termo de comparação os vencimentos dos Ministros da 
mais alta Corte de Justiça porque a vinculação com os Secretários estaduais tem trazido problemas 
de toda ordem, inclusive e principalmente o de procurar-se burlar o dispositivo através do 
estabelecimento de fórmulas ou expedientes visando remunerar melhor os Secretários sem atingir os 
magistrados, tais como a atribuição de jetons de colegiado, contratos de prestação de serviços, etc. 
Da forma como está redigido o Projeto, nenhuma garantia há para esse mínimo de remuneração, o 
que, de certo, importará em reduzir a autonomia do Judiciário frente ao Executivo. 
Parecer:   
   A emenda quer nova redação ao inciso IV do art. 135, que estabelece critério para a fixação dos 
vencimentos da magistratura. A solução indicada não nos parece a melhor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28497 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 135, inciso I.  
Acrescente-se ao inciso I, do art. 135 do  
Projeto de Constituição, o período seguinte:  
"I - ..., podendo a lei exigir dos candidatos  
prova de habilitação em curso de Escola de  
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados." 
Justificativa: 
A institucionalização das escolas destinadas à formação e aperfeiçoamento de magistério figura no 
art. 144, inciso I e IV, da vigente Constituição Federal, o que recomenda, pela importância do tema, a 
inserção do mesmo princípio normativo no texto da futura Carta Política Nacional. 
Ressalta-se que já funcionam, no País, cerca de dezoito escolas destinas à formação e 
aperfeiçoamento de magistrados, além dos outros, em organização, dependendo, apenas de 
aprovação por Tribunal de Justiça para o seu funcionamento. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto constituinte, opinamos pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com a posição adotada pela Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:28564 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMEND ADITIVA  
Acrescentar depois do item III do artigo 135,  
o seguinte item:  
"IV - previsão de cursos oficiais de  
habilitação e aperfeiçoamento de magistrados como  
requisitos ou incentivos para ingresso e avanços  
na carreira;"  
Remunerar os demais itens do artigo 135. 
Justificativa: 
O princípio da formação e aperfeiçoamento de magistrados, através de instituições destinadas a 
desenvolverem um processo cultural-educacional de conhecimentos, pode ser conteúdo de normas 
educacionais em uma constituição conceitualmente formal. (v. Afonso Arino de Melo Franco – 
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Forense 21º edição, 1981, pág. 47, 81, 84; e José Afonso da Silva, in “Aplicabilidade das normas 
constitucionais” pág. 29). 
O princípio da formação e aperfeiçoamento de Magistrados, por evidentes razões fáticas, científicas e 
jurídicas, é aplicável aos juízes de carreira da União e dos Estados, e não apenas, aos dos Estados 
Federados. 
Causa determinante para inserção do princípio na Seção I – Disposições Gerais – do capítulo relativo 
ao Judiciário. 
Não se recriará o Poder Judiciário, ampliando o número de tribunais, mas cuidando-se da formação 
humanística e do aperfeiçoamento permanente técnico-cientifico dos juízes, senhores do primeiro 
grau de jurisdição. Preparando-os para conhecerem-se e conhecerem os fatores atuantes na 
formulação do ato sentencial e saberem utilizar os instrumentos gerados pelo progresso, no campo 
da cibernética e informática, para vencerem o volume crescente das prestações jurisdicionais. 
A educação é permanente, mas em relação à formação e aperfeiçoamento dos juízes, impõe-se seja 
ainda, especializada, sistematizada e, sobretudo deontológica, quer dizes, norteando para amar, com 
consciência e espirito, sua profissão e a sacrificar-se pelo realizar da Justiça! 
Parecer:   
   A emenda propõe introduzir-se previsão de cursos de habilitação e aperfeiçoamento de 
magistrados, feita antes na letra "e" agora suprimida.  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28592 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA NO.  
Suprimam-se os incisos do art. 135, com  
exceção do VII, que passa a ser artigo - de no.  
136, renumerados os demais - com a seguinte redação:  
Art. 136 - Os julgamentos do judiciário serão  
sempre públicos, e fundamentados. Mas a lei poderá  
limitar a presença em determinados atos às partes  
e seus advogados. 
Justificativa: 
A Emeda suprime os incisos do art. 135, que, princípios que são, deverão integrar Ato Complementar. 
Um desses princípios, contudo, deve continuar, sob forma de artigo. 
Parecer:   
   Esta emenda propõe a supressão dos incisos do artigo 135 com exceção do VII, com nova redação. 
Não é o que decidimos fazer.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28593 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
  EMENDA No.  
Dê-se ao art. 135 a seguinte redação:  
Art. 135 - A União e os Estados terão  
estatutos da magistratura, mediante leis  
complementares federal e estadual. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 250  

 

Esta emenda exclui a referência aos princípios elencados nos incisos do art. 188, que, sugerimos, em 
outra emenda, sejam excluídos da Constituição e incluídos em Ato Complementar. 
Parecer:   
   Os princípios elencados no dispositivo a que se refere a Emenda são de importância fundamental 
para a boa organização da Justiça, tanto que, nos termos do Substitutivo, são de observância 
obrigatória pelas leis complementares que disponham sobre a magistratura, tanto a nível federal 
quanto estadual.  
Afigura-se-nos desaconselhável, assim, a presente Emenda, que procura transferir para o âmbito da 
legislação infraconstitucional o estabelecimento desses princípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28635 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Inclua-se a seguinte norma no Título X, em  
Disposições Transitórias, do Substitutivo do  
Relator, ao Projeto de Constituição, da Comissão  
de Sistematização, onde couber:  
"Art. - A exigência de dez anos de efetivo  
exercício na judicatura, para fins de  
aposentadoria prevista no artigo 135, inciso V,  
não se aplica a quem houver ingressado na  
magistratura até a data de promulgação desta Constituição". 
Justificativa: 
Os Tribunais possuem os quintos, que são completados por magistrados provenientes da nobre 
classe dos advogados por membros do Ministério Público. Exigir-se desses juízes que permaneçam, 
ainda, por dez anos é estabelecer, por via indireta, aposentadorias diferenciadas pelo maior ou menor 
tempo de judicatura anterior à posse no Tribunal. 
Os juízes de carreira, quando chegam aos Tribunais, têm sempre asseguradas a aposentadoria 
facultativa aos trinta anos de serviço por que tempo de judicatura não lhe falta. A situação especial 
dos que são oriundos da classe dos advogados ou do Ministério Público é que reclama o dispositivo 
transitório. 
Que daqui para frente se exija esse tempo mínimo de judicatura, é matéria a ser objeto da 
deliberação dos constituintes. Cumpre, todavia, atento a esses aspectos peculiares, resguardar a 
situação dos atuais componentes desses quintos. 
Parecer:   
   O problema está resolvido pelo art. 48 das Disposições Transitórias.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:28649 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, da alínea "d" do item II do artigo  
135 a expressão "conforme procedimento próprio." 
Justificativa: 
A expressão que se pretende suprimir é desnecessária. 
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Parecer:   
   Embora aparentemente desnecessária, preferimos manter a expressão combatida pela Emenda, 
pois ela de forma alguma prejudica a clareza do texto e está nela inserida desde a fase inicial dos 
trabalhos de elaboração constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28650 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao item V do artigo 135 a seguinte redação:  
"V - a aposentadoria com vencimentos  
integrais é compulsória aos setenta anos de idade  
ou por invalidez e facultativa com trinta anos de  
serviço após cinco anos de efetivo exercício na  
magistratura." 
Justificativa: 
A Emenda visa a aperfeiçoar a redação do dispositivo, tornando clara a “nens legis”. 
Parecer:   
   A Emenda, de certa forma, aprimora o texto do dispositivo, eis que torna mais claros o seu 
conteúdo e o seu alcance.  
Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28803 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao item VI do artigo 135 a seguinte redação:  
"VI - o juiz titular residirá na Comarca para  
a qual foi nomeado e, compulsoriamente, só poderá  
ser removido, aposentado ou posto em  
disponibilidade em virtude de decisão, por voto  
secreto, de dois terços do Tribunal competente." 
Justificativa: 
Se aos Senadores e Deputados é assegurada a garantia do voto secreto para a decisão quanto à 
prisão de um de seus pares (§ 3º do art. 84), se aos Senadores é assegurada a mesma garantia no 
processo de aprovação do nome de certas autoridades (art. 83, III, IV) e a exoneração de outras (art. 
83, XI), não há por que negá-la aos membros dos Tribunais. A garantia em favor de todos 
(Deputados, Senadores e membros dos Tribunais) visa a garantir-lhes independência, evitando o 
“esprit des corps”, fonte de impunidade. Observe-se que o Projeto assegura a Deputados e 
Senadores o voto secreto para apreciar veto e pedido de reconsideração (§ 4º do art. 99). Não se 
pode estabelece tratamento desigual para situações iguais. 
Parecer:   
   O Substitutivo atende, com diferente redação, às finalidades perseguidas pela Emenda. Pela 
aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28819 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do item III do artigo 135 a  
expressão final "e a classe de origem". 
Justificativa: 
No acesso dos juízes do Tribunal de Alçada ao Tribunal de Justiça não se pode observar a classe de 
Origem, uma vez que todos são no momento do acesso, integrantes da magistratura, 
independentemente de ao Tribunal de Alçada terem tido acesso como representantes da 
magistratura, do Ministério Público ou dos Advogados. 
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar do dispositivo constitucional a obrigatoriedade de observância da classe 
de origem, para o acesso de membros dos Tribunais de Alçada aos Tribunais de Justiça.  
Em que pese a opinião do douto constituinte, opinamos pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com a posição adotada pela Comissão de Sistematização. Assim, pela rejeição. 
   
   EMENDA:28857 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
1) Dê-se ao item I do artigo 135 a seguinte redação:  
"I - ingresso na magistratura, mediante  
concurso público realizado por Tribunal com a  
participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do  
Ministério Público em todas as suas fases,  
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de  
classificação;"  
2)Dê-se à alínea "b" do item II do artigo 135  
a seguinte redação:  
"b - a promoção por merecimento pressupõe  
dois anos de exercício na entrância, salvo se não  
houver quem, com tal requisito à vaga." 
Justificativa: 
As Emendas visam a aperfeiçoar a redação do Projeto de Constituição. No primeiro caso, não é nem 
o ingresso nem o concurso que têm a participação da OAB e do MP, mas a realização do concurso. 
No segundo caso, o aperfeiçoamento se impõe. Com efeito, se o juiz goza da garantia da 
inamovibilidade, em nenhuma circunstância pode ser compelido, por promoção, a mudar de 
Comarca, ou, em outras palavras, o juiz deve candidatar-se à promoção. 
Parecer:   
   Desnecessária, a nosso ver, a explicitação no sentido de que o concurso será realizado por 
Tribunal, eis que o texto, implicitamente, já contém tal previsão.  
Quanto à segunda parte da Emenda, entendemos que a redação proposta realiza, inegavelmente, 
oportuno aprimoramento.  
Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:28871 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 135  
Seja suprimido do Inciso I, do Artigo 135, a  
expressão "e títulos". 
Justificativa: 
Os títulos devem conferir conhecimentos que certamente se expressarão nas provas. 
A conquista de títulos não observa os melhores princípios da democracia, já que, por razões diversas 
e conhecidas, nem todos a eles têm acesso. 
A prova há de ser a regra única para a aferição da capacidade e dos conhecimentos dos candidatos a 
qualquer cargo. 
Parecer:   
   A supressão proposta, em que pesem as boas razões que a justificam, traria resultado 
absolutamente indesejável, haja vista que ao prever-se a realização de prova de títulos, deseja-se, 
com isso, estimular o aprimoramento intelectual dos candidatos, que terão, assim, incentivos para a 
realização de cursos de pós-graduação, etc.  
Pela rejeição. 
   
    
   EMENDA:30010 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa do item VIII do Art. 135,  
do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 135 .............................. 
I ...........................................  
II...........................................  
III..........................................  
IV ......................................... 
V ...........................................  
VI ..........................................  
VII .........................................  
VIII - Participação das votações de matérias  
administrativas os Juízes vitalícios do Tribunal e  
as decisões, ainda que reservadas, serão motivadas  
e identificados os votantes, sendo que as  
disciplinares serão pelo voto da maioria absoluta  
de seus membros. 
Justificativa: 
A partir da edição da nova Constituição, nenhuma decisão administrativa poderá ser imotivada ou não 
conter a identificação dos votantes, o que virá garantir a transparência na adoção das alternativas de 
gestão interna dos Tribunais Especializados, como é o caso específico da Justiça do Trabalho. 
Propõe-se que as matérias que envolvam a administração do Tribunal sejam apreciadas, discutidas e 
votadas apenas pelos Juízes vitalícios, não se justificando que Juízes temporários, com mandato 
previamente fixado no texto constitucional, possam deliberar sobre normas meramente 
administrativas que dizem respeito apenas àqueles a quem ela se dirige em caráter permanente. 
Parecer:   
   A emenda não propõe solução melhor do que a do Projeto, a qual decidimos manter.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30099 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DO PODER JUDICIÁRIO  
SEÇÃO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. 135. .....................................  
I ......................................  
II ....................................  
III ...................................  
IV ................................... 
V ...................................  
VI ..................................  
VII .................................  
VIII - Participação das votações de matérias  
administrativas os Juízes vitalícios do Tribunal e  
as decisões serão motivadas e identificados os  
votantes, sendo que as disciplinares serão tomadas  
pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 
Justificativa: 
A partir da edição da nova Constituição, nenhuma decisão administrativa poderá ser imotivada ou não 
conter a identificação dos votantes, o que virá garantir a transparência na adoção das alternativas de 
gestão interna dos Tribunais Especializados, como é o caso especifico da Justiça do Trabalho. 
Propõe-se que as matérias que envolvam a administração do Tribunal sejam apreciadas, discutidas e 
votadas apenas pelos Juízes vitalícios, não se justificando que Juízes temporários, com mandato 
previamente fixado no texto constitucional, possam deliberar sobre normas meramente 
administrativas que dizem respeito apenas àqueles a quem ela se dirige em caráter permanente. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30155 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do artigo 135 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, a  
seguinte redação:  
"IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados  
com diferença não excedente de cinco por cento de  
uma entrância para outra, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa e  
cinco por cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo Tribunal, assegurado a estes  
remuneração não inferior ao que percebem os  
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Secretários de Estado, nem superior à dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos magistrados que, nas longínquas comarcas do 
interior, têm elevados gastos com publicações, face à inexistência de estruturas de assessoramento 
jurídico-legal, o que não ocorre com os integrantes dos Tribunais. Por outro lado, a representatividade 
do magistrado no interior chega a ser superior a de seus colegas nas capitais. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30202 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 135 do Substitutivo o seguinte:  
"Parágrafo Único - Os estatutos da  
magistratura somente poderão ser alterados depois  
de cinco anos da sua vigência". 
Justificativa: 
A fim de coibir casuísmos e evitar instabilidade na Justiça Federal e dos Estados, propomos que as 
respectivas leis orgânicas não possam ser alteradas antes de decorridos cinco anos de vigência, 
conforme previa a Constituição de 1946 em relação aos Estados (art. 124, I). Consideramos 
conveniente estender a precaução à Justiça Federal. 
Parecer:   
   O proposto ne Emenda conflita com aos princípios defendidos pelo Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30504 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Artigo 135, VII - nenhum órgão do Judiciário  
pode realizar sessões ou julgamentos não  
fundamentados ou secretos. Se o interesse público  
o exigir, a lei poderá limitar a presença, em  
determinados atos, às próprias partes e seus  
advogados, ou somente a estes.  
Diga-se: nenhum órgão do Judiciário pode  
realizar sessão secreta para julgamento, nem  
deixar de fundamentar a respectiva decisão. 
Justificativa: 
Não há sessões não fundamentadas. Pode haver sessão secreta. Além disso, a proibição prevista é 
absoluta, como se vedasse reunião secreta para assuntos administrativos – o que será desmedido. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:30512 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IX do art. 135 a seguinte redação:  
"Nos Tribunais de Justiça com número superior  
a vinte e cinco Desembargadores, será constituído  
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de  
vinte e cinco membros, para o exercício das  
atribuições administrativas e jurisdicionais do  
Tribunal Pleno". 
Justificativa: 
A presente Emenda é sugestão do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 
Desembargador Gerval Bernardino de Souza. 
A explosão demográfica do País impõe, em alguns Estados da Federação, a existência de Tribunais 
de Justiça com elevado número de Desembargadores, como acontece em São Paulo e Rio de 
Janeiro. A Emenda Constitucional nº 1/69, no art. 144, inciso V, previu a existência de um órgão 
especial com número limitado de membros. A experiência, por quase uma década, demonstrou ser 
satisfatória, obviando os inconvenientes inúmeros de um Tribunal Pleno com composição 
demasiadamente numerosa. 
Parecer:   
   Pela aprovação, de acordo com a justificativa. 
   
   EMENDA:30523 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 135 - ............................. 
VII - Suprima-se no final do inciso a  
expressão "ou somente a estes". 
Justificativa: 
Pela redação do Projeto, a lei poderá, em determinados atos do julgamento, limitar a presença 
apenas dos advogados. Certamente a intenção não é excluir a presença das partes, que poderão ou 
não comparecer a esses atos. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30639 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado: Art. 135, Inciso IV  
O Art. 135, Inciso IV, do Substitutivo do  
Relator, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 135 - IV - Os vencimentos dos  
magistrados serão fixados com diferença não  
excedente a dez por cento de uma para outra das  
categorias da carreira, atribuindo-se aos  
integrantes dos Tribunais Superiores e dos  
Tribunais de Justiça dos Estados não menos do que  
perceberem, a qualquer título, os Secretários de  
Estado, não podendo exceder os dos Ministros do  
Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
O referencial aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente e que existe desde a Carta de 
1934, é salutar, no sentido de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo, devendo ser assinalado que no caso, não se cuida de vinculação, 
mas de simples “piso”, a evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia da 
irredutibilidade real de vencimentos, que seria a melhor solução. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30640 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 135, Inciso II-B  
O Artigo 135, Inciso II, b, do Substitutivo  
do Relator passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 135, Inciso II, b - A promoção por  
merecimento pressupõe dois anos de exercício na  
respectiva entrância e integrar o juiz o primeiro  
quinto da lista de antiguidade, salvo se não  
houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   O que a emenda propõe para regular a promoção por merecimento é razoável.  
Pela aprovação, alterado, minimamente, o texto proposto. 
   
   EMENDA:30687 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Dispõe sobre a criação de Conselhos  
Consultivos, na Justiça de Primeiro Grau.  
Acrescente-se, ao art. 135, do Substitutivo  
ao Projeto de Constituição, elaborado pelo Relator  
da Comissão de Sistematização da Assembleia  
Nacional Constituinte, o seguinte parágrafo único:  
Art. 135. - .............................. 
Parágrafo único. A lei ordinária definirá a  
Constituição, na Justiça de Primeiro Grau, de  
Conselhos Consultivos, integrados por membros  
eleitos da comunidade, de reputação ilibada, para  
auxiliar o Juiz em suas decisões. 
Justificativa: 
A participação da comunidade nos julgamentos da área criminal – com os Tribunais de Júri – é uma 
conquista social, consagrada na legislação dos países civilizados. Ampliá-la à área civil é uma 
exigência da coletividade. Seus membros, conhecendo de pertos os usos e costumes locais, muito 
mais do que a maioria dos Juízes – que são oriundos, na maioria das vezes, de outros centros – 
teriam condições de prestar-lhes efetivo assessoramento na decisão dos feitos, com evidentes 
benefícios à prestação jurisdicional, para a afirmação plena do Direito e da Justiça. 
Essas as razões de nossa Emenda, que submetemos à judiciosa apreciação dos ilustres membros da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30767 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 135, item II, letra "c"  
Suprima-se da alínea "c", do item II, do  
artigo 135, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, os seguintes termos:  
Artigo 135 - ............................... 
II - ................................ 
"c" - "... ministrados pelas escolas de formação". 
Justificativa: 
A indicação acima descrita e cuja exclusão se recomenda irá criar sérios embaraços à administração 
da justiça, em especial quanto às promoções de magistrados de carreira, uma vez que nem todos os 
Estados do Brasil contam com Escolas de Magistratura devidamente implantadas. Ao contrário, a 
grande maioria não a tem. Por outro lado, irá se criar uma necessidade irreal, com grande número de 
magistrados sempre realizando cursos em suas escolas. Ora, já existem dois meses de férias 
coletivas e ainda teremos o período letivo, como obrigatório e assim, a distribuição da justiça ficará, 
no mínimo três meses por ano sacrificado. A justiça ficará ainda mais inviável. 
Parecer:   
   Apenas a supressão dos termos referidos pela Emenda, não se presta a obviar os inconvenientes 
vislumbrados pelo ilustre Autor, haja vista que perdurará como critério de aferição do merecimento a 
frequência e aproveitamento em cursos de formação e aperfeiçoamento de magistrados.  
Ademais, segundo se vê do preceito alvo da Emenda, o critério predominante para a aferição do 
merecimento será a presteza e segurança no exercício da jurisdição, não sendo imperativa, portanto, 
a frequência e aproveitamento nos cursos mencionados.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:30768 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 135, Item III.  
Suprima-se do item III, do Art. 135, do  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, os seguintes termos:  
Artigo 135  
III - "... classe de origem". 
Justificativa: 
O acesso de advogados e de integrantes do Ministério Público aos quadros da Magistratura, em 
segunda instância, também retira daquele profissional todas as prerrogativas da atividade anterior de 
Procurador de Justiça ou mesmo de Advogado, não sendo razoável que a pessoa continue a 
representar uma atividade laboral a que não pertence, estando, inclusive, proibido legalmente de 
exercê-la, face à incompatibilidade. Como integrante de Tribunal de Alçada, seja originária da 
Magistratura, do Ministério Público ou da Advocacia, o Juiz tem iguais prerrogativas e competência 
funcional, não havendo motivos para qualquer discriminação nas ocasiões promocionais. O Juiz deve 
ser promovido na vaga de Juiz. 
Parecer:   
   A Emenda visa a supressão de expressão indispensável, que procura exatamente assegurar, na 
hipótese, a observância do quinto estabelecido em favor dos membros do ministério público e dos 
advogados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31060 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PDS/DF) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 135  
O inciso V do art. 135 passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 135 - ............................... 
V - a aposentadoria com vencimentos integrais  
é compulsória por invalidez, ou aos setenta anos  
de idade, e facultativa aos trinta anos de  
serviço, após dez anos de exercício efetivo  
na judicatura". 
Justificativa: 
A colocação de que a aposentadoria de magistrado é com vencimentos integrais traduz consequência 
constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A redação, no Projeto, poderá suscitar dúvidas, 
quando se trata da aposentadoria facultativa. O preceito do art. 137, III abrange ambas as espécies 
de aposentadoria. 
Doutro lado, cumpre ressaltar que a garantia da irredutibilidade de vencimentos não se criou para 
estimular ou premiar pessoas que, atingindo determinado limite de tempo de serviço, ingressam na 
magistratura para, em cinco anos, obter aposentadoria com vencimentos integrais. A magistratura de 
carreira deve ser uma vocação e jamais um meio de rendas para aposentação. 
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Parecer:   
   A Emenda, de certa forma, aprimora o texto do dispositivo, eis que torna mais claros o seu 
conteúdo e o seu alcance.  
Pela aprovação parcial, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31061 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 135  
Substitua-se, no art. 135, II, letra d, a  
expressão "da maioria absoluta" por "dois terços". 
Justificativa: 
A recusa do juiz mais antigo é algo objetivamente sério e grave. O juízo de valor, no caso, deve 
expressar julgamento do Tribunal, ou seja, através de maioria preponderantemente concreta, 
alcançável mediante dois terços de votos negativos. Caso contrário, retirado apenas um voto 
negativo, dar-se-ia o empate, o que significa que a metade do Tribunal não asseriu à recusa. Uma 
decisão tão grave não deve definir-se pela ponderabilidade de apenas um voto e meio, para que 
“metade mais um” revistam-se de grave decisão emanada do Tribunal, enquanto tal. 
Parecer:   
   Realmente, a promoção por antiguidade constitui um direito que somente em casos excepcionais 
deve ter admitida a sua recusa.  
O sugerido "quórum" de dois terços, portanto, significa substancial aprimoramento do preceito, pois 
deixa induvidosa a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigível, para tanto, a 
manifestação favorável de sua esmagadora maioria.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31101 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DO  
RELATOR  
Dê-se ao inciso IV do artigo 135, a seguinte redação:  
"IV - Os Desembargadores dos Tribunais de  
Justiça não poderão perceber menos de 90% (noventa  
por cento) dos vencimentos dos Ministros do  
Supremo Tribunal Federal, a qualquer título,  
assegurado aos juízes de entrância mais elevada  
não menos de 90% dos vencimentos dos  
desembargadores, e ainda assegurado o limite  
máximo de 10% de entrância para entrância. 
Justificativa: 
A remuneração dos membros da Justiça Estadual, Desembargadores e Juízes, devem estar num 
nível de razoabilidade com os Tribunais Superiores, tendo como parâmetro máximo o Supremo 
Tribunal Federal. Da maneira em que se propõe no substitutivo, grande será a defasagem de 
remuneração para função jurisdicional, numa distinção injustificada. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
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Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento  
predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:31160 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o item VIII do art. 135 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de índole eminentemente regimental, que não deve figurar em um texto 
constitucional. 
Parecer:   
   O artigo 134 do Substitutivo contém tão-somente sete itens, nele inexistindo, portanto, o item VIII 
cuja supressão a Emenda propõe.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:31316 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se a redação do Art. 135, II, letra  
"d" nos seguintes termos:  
Art. 135 (...)  
II (...)  
d) na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recursar o juiz mais antigo pelo  
voto da maioria de 2/3 de seus membros, conforme  
procedimento próprio, repetindo-se a votação até  
fixar-se-á indicação; 
Justificativa: 
A substituição de maioria absoluta por 2/3 atende ao imperativo de elevar a qualificação decisória, de 
forma mais compatível com a relevância da decisão ali considerada. 
A emenda visa ainda a dar maior organicidade ao próprio artigo, já que o Inciso VI subsequente prevê 
o voto de 2/3, como aqui também deve ser previsto. 
Parecer:   
   A Emenda visa a alterar para dois terços o quórum para rejeição de juiz, quando da apuração de 
antiguidade.  
São louváveis as razões invocadas pelo douto constituinte, na defesa de sua proposição. Assim, 
opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:31412 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 135 do Projeto de  
Constituição o seguinte:  
"X - Os membros dos Tribunais, exceto os dos  
Eleitorais, servirão por doze anos, a contar da  
posse, salvo aposentadoria compulsória aos setenta  
anos, vedada a recondução." 
Justificativa: 
O dispositivo visa trazer maior dinamismo ao Poder Judiciário, renovando os seus quadros, 
impedindo dessarte à formação de grupos, o que é inegavelmente indesejável. 
Parecer:   
   Pela que se depreende da Emenda o douto constituinte pretende que sejam aposentados os 
magistrados após doze anos de exercício nos Tribunais, exceção feita aos dos Eleitorais.  
Discordando da opinião do douto constituinte, opino pela rejeição da Emenda, vez que tal adoção 
propiciaria a aposentadoria compulsória de magistrados na plenitude de sua capacidade intelectiva, 
se considerarmos que outra não seria a solução, uma vez que os mesmos contam com as garantias 
da vitaliciedade e inamovibilidade. Ante o exposto, pela rejeição. 
   
   EMENDA:31415 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do artigo 135 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"IV - os vencimentos dos Juízes serão fixados  
com diferença não excedente de cinco por cento de  
uma entrância para outra, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa e  
cinco por cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo Tribunal, assegurado a estes  
remuneração não inferior ao que percebem os  
Secretários de Estado, nem superior à dos  
Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
Busca a nova redação melhorar os vencimentos dos magistrados que, nas longínquas comarcas do 
interior, têm elevados gastos com publicações, face à inexistência de estruturas de assessoramento 
jurídico-legal, o que não ocorre com os integrantes dos Tribunais. Por outro lado, a representatividade 
do magistrado no interior chega a ser superior a de seus colegas nas capitais. 
Parecer:   
   A emenda quer nova redação ao inciso IV do art. 135, que estabelece critério para a fixação dos 
vencimentos da magistratura. A solução indicada não nos parece a melhor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31468 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O Art. 135, item II, alínea "b", do  
Relator, passará a ter a seguinte redação:  
Art. 135 - ..................................  
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II - ........................................  
b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   A Emenda, apenas de redação, realiza incontestável aprimoramento do texto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31480 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do Art. 135 do substitutivo  
do relator, a seguinte redação:  
Art. 135 - ..................................  
IV - os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça do  
Estado não menos do que perceberem, a qualquer  
título, os Secretários de Estado, não podendo  
exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal  
Federal. 
Justificativa: 
O referencial aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente e que existe desde a Carta de 
1934, é salutar, no sentido de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo, devendo ser assinalado que, no caso, não se cuida de vinculação, 
mas de simples “piso”, a evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia de 
irredutibilidade real de vencimentos, que seria a melhor solução. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:31823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir o inciso VI do art. 135 do  
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Substitutivo, a seguinte alocução:  
"O juiz titular residirá na respectiva Comarca" 
Justificativa: 
Não é justificável a restrição da liberdade opção do local para fixar a residência de qualquer cidadão. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31824 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimir no art. 135, IX, a parte final.  
" - bem como para a uniformização da  
jurisprudência, no caso de divergência entre seus  
grupos e seções." 
Justificativa: 
Nosso entendimento é no sentido de que tal regramento seja objeto dos Regimentos dos Tribunais. 
Parecer:   
   Acolhendo as ponderações do ilustre autor, somos pela supressão da matéria indicada.  
Pela aprovação. 
   
    
   EMENDA:31947 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se às letras "c" e "d", do item II, do  
art. 135 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"c) aferição do merecimento pela frequência,  
presteza produtividade, tempo de exercício na  
magistratura, segurança e aperfeiçoamento  
profissional;  
d) enquanto não houver aferição objetiva de  
que trata a alínea anterior, a lista merecimento  
será feita mediante sorteio entre o terço mais  
antigo de magistrados". 
Justificativa: 
O problema de promoção por merecimento é sempre o de aferição objetiva. Por enquanto todo 
merecimento implica em aulicismo, pedido, favores. 
Há mais de vinte anos vem-se pedindo objetividade que sempre fica relegada à legislação ordinária 
até hoje não elaborada. 
Dentro da maior objetividade é mister reconhecer a produtividade e o tempo de serviço na 
magistratura. De nada adianta um magistrado ser pontual e frequente, se não produz e se não tem a 
experiência da magistratura. 
A alínea “d” estabelece a maneira mais democrática para promoção do juiz dedicado e operoso. Por 
outro lado obriga os Tribunais a aferir, de modo adequado, o merecimento dos magistrados. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação às letras "c" e "d" do item II do art. 135. Julgamos melhor a opção 
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que fizemos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32260 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 6o. do Art. 180  
O parágrafo 6o. do artigo 180 do Projeto de  
Constituição de 26 de agosto de 1987, passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
Art. 180 - ......................... 
§ 6o. - Aplica-se a função e à aposentadoria  
do Ministério Público, no que couber, o disposto  
nos itens II e suas alíneas e V do art. 135. 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva correção na referência feita a outro dispositivo. 
Parecer:   
   Procedente.  
De fato, a emenda corrige uma referência equivocada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:32261 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Item V do artigo 135.  
O item V do artigo 135 do projeto de  
Constituição de 26 de agosto de 1987, passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
Art. 135 - ........................... 
V - É compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais por invalidez ou aos 70 anos  
de idade, e facultativamente, aos 30 anos de  
serviço para o homem e 25 para a mulher, após 5  
anos de exercício efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva beneficiar a mulher que exerça a judicatura. 
Parecer:   
   A emenda propõe o acréscimo de um artigo 146, com remuneração do atual e subsequentes. Não 
nos parece aceitável.  
Pela rejeição. 
   
    
   EMENDA:32649 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao art. 135 inciso  
IV, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
"Art. 135 ........................... 
IV - Os vencimentos dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal não poderão ser inferiores aos  
percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de  
Estados; os dos Ministros dos Tribunais  
superiores, a 90% dos percebidos pelos Ministros  
do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a  
diferença máxima de dez pontos percentuais  
entre os diferentes graus hierárquicos. Os  
vencimentos dos Desembargadores corresponderão aos  
de Secretário de Estado, a qualquer título, não  
podendo ultrapassar os dos Ministros do Superior  
Tribunal de Justiça, mantendo-se, a partir daí uma 
diferença máxima de dez pontos percentuais entre  
as entrâncias ou graus hierárquicos". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta visa adequar o texto de modo a escalonar os vencimentos dos magistrados 
pagos pela União e pelo Estado. 
Trata-se de regra já constante dos textos vigentes, que se procurou apreciar. O critério de 
vencimentos da magistratura, pelas suas peculiaridades, constitui matéria sensível, razão porque 
deve permanecer a nível constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:32814 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O artigo, 135, inciso IV passa a ter a seguinte redação:  
Art. 135 - ........................... 
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem os  
Secretários de Estados, nem menos de noventa por  
cento do que perceberem, a qualquer título, os  
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não podendo  
ultrapassar os destes. 
Justificativa: 
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O artigo como está apenas proíbe que magistrados percebam mais que os Ministros do Supremo 
Tribunal. Mas não proíbe que eles recebam vencimentos aviltantes. Propomos a volta ao texto do 
Projeto da Comissão de Sistematização por nos parecer que os parâmetros estão devidamente 
fixados, dando aos magistrados remuneração condigna. 
Parecer:   
   Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de servidores públicos, a 
estabelecimento de equiparações.  
Exatamente por isso, o Substitutivo, ao dispor sobre os servidores públicos, veda tais equiparações.  
A adoção da Emenda, assim, ensejaria inegável conflito entre normas do Substitutivo, o que não nos 
parece admissível e desejável.  
Ademais, o objetivo do preceito alvo da alteração proposta é precisamente o de estabelecer um teto 
máximo, não um mínimo remuneratório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32826 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMEDA ADITIVA  
Acrescente-se um novo item ao Art. 135, que  
arrola os princípios que regem a magistratura:  
"Art. 135 - ............................ 
X - a prestação jurisdicional atenderá  
precipuamente à celeridade no julgamento das  
causas, a ser obtida mediante precisa definição  
nas leis complementares previstas neste artigo". 
Justificativa: 
Entendemos que a celeridade na solução dos litígios judiciais deve figurar entre os princípios 
fundamentais que hão de presidir os estatutos da magistratura. 
Com efeito, essa presteza no desfecho mais pronto dos conflitos atende a um aspecto, a um tempo 
essencial e angustioso, da atividade judiciária, qual seja o propósito mesmo de ser feita justiça, a 
qual, se retarda, deixa de se lhe satisfazer o ideal básico, consistente, precisamente, na solução 
pronta das demandas. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela disposição cujo acréscimo é proposto já se acham atendidos por 
preceito contido no Substitutivo, que determine a adoção, tanto quanto possível, nos processos 
judiciais, do princípio da oralidade, fixando para o juiz, inclusive, quarenta e oito horas para a 
prolação da sentença.  
Nosso parecer, assim, é pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:32928 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O Inciso V do Art. 135 do Título V, Capítulo  
IV, Seção I, do Substitutivo do Relator, passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 135 - ....................................... 
I - ...................................... 
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II - .................................. 
III - ................................. 
IV - ................................. 
V - é compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais por invalidez, ou aos  
setenta e cinco anos de idade e facultativa aos  
trinta anos de serviço após cinco anos de  
exercício efetivo na judicatura." 
Justificativa: 
O autor está apresentando outra emenda ao art. 65, inciso II, do Título III, Capítulo VIII, Seção II, 
elevando para setenta e cinco anos de idade para a aposentadoria compulsória dos funcionários civis 
em geral. Como a aposentadoria dos magistrados está regulada no inciso V do art. 135, é necessária 
esta emenda para homogeneizar a compulsória. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao inciso V do art. 135, que trata da aposentadoria compulsória. 
Não nos parece a melhor solução.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33230 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- dar ao inciso V do artigo 135 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
V - é compulsória a aposentadoria, com  
vencimentos integrais, por invalidez, ou aos  
setenta anos, e facultativa, aos trinta e cinco  
anos de serviço, após dez anos de exercício  
efetivo na judicatura. 
Justificativa: 
A emenda proposta aumenta o prazo para aposentadoria voluntária de 30 a 35 anos de serviço: 
O substitutivo estabelece que não haverá distinção de qualquer natureza entre trabalho intelectual e 
manual, bem como não haverá privilegiamento em razão da natureza do trabalho ou qualquer outra 
condição social ou individual. 
Da mesma forma, o substitutivo estabelece o prazo de 35 anos de serviço para a aposentadoria do 
servidor público e dos trabalhadores em geral. 
Por que então, período menor para os magistrados e membros do Ministério Público? 
Visando compatibilizar o texto e em respeito aos princípios consagrados pelo substitutivo o 
tratamento a ser dispensado aos Magistrados e membros do Ministério Público, deve ser o mesmo 
dispensada aos demais servidores públicos e trabalhadores em geral. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao inciso V do art. 135, que trata da aposentadoria compulsória. 
Não nos parece a melhor solução.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33526 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Dê-se à alínea D, do inciso II, do art. 135 do  
Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão  
de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 135 - II, D:  
"Na apuração da antiguidade, o Tribunal  
somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de dois terços de seus membros, conforme  
procedimento próprio, repetindo-se a votação até  
fixar-se a indicação". 
Justificativa: 
A fixação do quórum de maioria absoluta adotado somente agora pelo Substitutivo, contraria o 
entendimento consagrado em todas as subcomissões e comissões porque passou até agora o projeto 
de Constituição, sendo que até no Projeto de Constituição apresentado pela Comissão de 
Sistematização está consagrado o princípio da recusa do juiz mais antigo somente por voto de dois 
terços dos membros dos Tribunais. 
Tal princípio aqui restabelecido consagra pensamento adotado pelo art. 124, inciso IV da Constituição 
de 1946 e que foi derrogado pela Carta outorgada de 1967 e posteriormente pela Emenda nº 1 de 
1969. 
Procura-se assim restaurar o princípio da garantia judicial de que somente pelo quórum qualificado 
poderá o juiz mais antigo ser recusado à promoção por antiguidade. 
Considere-se ainda que sendo necessariamente a recusa do juiz mais antigo verdadeira punição, o 
quórum de dois terços aqui proposto está de acordo com o critério, adotado pelo inciso VI do mesmo 
art. 135 que o fixou para os casos de remoção, disponibilidade e aposentadoria por interesse público, 
que é outra forma de punição e até mesmo pelo § 2º do art. 179 do Substitutivo que trata da 
exoneração de oficio de qualquer Procurador-Geral. 
Com tal quórum proposto além de se conceder uma maior garantia à atividade jurisdicional, estar-se-
á evitando a formação de grupos de dominação dos Tribunais, que procuram manipular a composição 
de seus membros. 
A presente proposta foi aprovada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e encaminhada pela 
Associação dos Magistrados do Distrito Federal. 
Parecer:   
   O quórum proposto pela emenda, de dois terços, é mais aconselhável.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33531 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA  
Substitua-se, no final do inciso VIII do art.  
135, a expressão "da maioria absoluta" por "de dois terços". 
Justificativa: 
O juízo de valor, no caso, deve expressar julgamento de maioria preponderante, alcançável por dois 
terços. Caso contrário, retirado apenas um voto dentre os vencedores, ter-se-á o empate, o que 
significa que a metade dos Tribunais não aderiu à decisão disciplinar. Ora, decisão não raro grave 
não deve definir-se pela ponderabilidade de um voto a mais, para que se revista da qualidade de 
decisão emanada do Tribunal, enquanto tal. 
Parecer:   
   Realmente, a promoção por antiguidade constitui um direito que somente em casos excepcionais 
deve ter admitida a sua recusa.  
O sugerido "quórum" de dois terços, portanto, significa substancial aprimoramento do preceito, pois 
deixa induvidosa a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigível, para tanto, a 
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manifestação favorável de sua esmagadora maioria.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33541 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Substitua-se o item V do art. 135 pelo seguinte:  
Art. 135 ................................. 
V - é compulsória a aposentadoria por  
invalidez, ou aos setenta anos, e facultativa aos  
trinta anos de serviço, após cinco anos de  
exercício efetivo na judicatura; os magistrados  
conservarão, na aposentadoria, seus proventos  
integrais, sem diminuição percentual relativamente  
aos que perceberem, a qualquer título, ao  
Ministros do Supremo Tribunal. 
Justificativa: 
O dispositivo garante a irredutibilidade real dos vencimentos após a aposentadoria. 
Parecer:   
   Destacando-se a proposição pela virtude da oportunidade, nela se reconhece por igual as 
características ideais da formulação técnica irrepreensível e de perseguir interesse socialmente 
válido. Tais qualidades resultam em que a Emenda com certeza incorpora ao segundo Substitutivo 
significativa contribuição. Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33623 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso V, ART. 135  
Dê-se ao inciso V do art. 135 a seguinte redação:  
"V - é compulsória a aposentadoria com  
vencimentos integrais por invalidez, ou aos  
setenta anos de idade, e facultativa aos vinte e  
cinco anos de serviço, após cinco anos de  
exercício efetivo na judicatura." 
Justificativa: 
Parece já existir um consenso com relação à reivindicação feita pelas mulheres, através de Emenda 
Popular, da redução do tempo de serviço, para vinte e cinco anos, como condição para a 
aposentadoria voluntária. Daí por que se propõe a alteração da redação do inciso III do art. 65 do 
Projeto Cabral. 
Como consequência disso, para assegurar às mulheres que exercem a magistratura tal garantia, 
procura-se alterar a redação do inciso V do artigo 135 do referido Projeto, assegurando, inclusive, 
tratamento isonômico para os homens, magistrados. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, manifesto-me pela rejeição da Emenda por 
considerá-la conflitante com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:33630 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator -  
Título V - Da Organização dos Poderes-  
Capítulo IV - Seção I -  
Substitua-se a alínea "c" do item II do Art.  
135 pelo seguinte:  
c) A aferição do merecimento pelos critérios  
de respeito aos prazos legais e competência,  
verificada pelas decisões confirmadas na instância  
superior. 
Justificativa: 
O texto é singelo e claro. 
O desrespeito aos prazos e à jurisprudência não são compatíveis com o merecimento do juiz. 
Parecer:   
   A emenda propõe outros critérios de aferição do merecimento dos juízes, os quais nos não 
parecem melhores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33727 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O artigo 135, inciso IV passa a ter a seguinte redação:  
Art. 135. ............................. 
IV - Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente de dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem os  
Secretários de Estados, nem menos de noventa por  
cento do que perceberem, a qualquer título, os  
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não podendo  
ultrapassar os destes. 
Justificativa: 
O artigo como está apenas proíbe que magistrados percebam mais que os Ministros do Supremo 
Tribunal. Mas não proíbem que eles recebam vencimentos aviltantes. Propomos a volta ao texto do 
Projeto da Comissão de Sistematização por nos parecer que os parâmetros estão devidamente 
fixados, dando aos magistrados remuneração condigna. 
Parecer:   
   Parece-nos desaconselhável, em matéria de remuneração de servidores públicos, a 
estabelecimento de equiparações.  
Exatamente por isso, o Substitutivo, ao dispor sobre os servidores públicos, veda tais equiparações.  
A adoção da Emenda, assim, ensejaria inegável conflito entre normas do Substitutivo, o que não nos 
parece admissível e desejável.  
Ademais, o objetivo do preceito alvo da alteração proposta é precisamente o de estabelecer um teto 
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máximo, não um mínimo remuneratório.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33878 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 135, II, "b".  
Suprima-se, da alínea "b", do inciso II, do  
art. 135, a expressão "e a não aceitação pelo  
candidato". 
Justificativa: 
Não se pode permitir que o simples arbítrio do magistrado emperre a dinâmica movimentação dos 
quadros que se impuser para melhor atender à sua conveniência. 
Parecer:   
   O juiz é inamovível, razão por que nem mesmo por promoção pode ser compelido a mudar de 
comarca.  
A promoção, pois, há de ser sempre aceita, o que desaconselha a supressão sugerida pela Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33879 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 135, item V.  
Dê-se ao item V do art. 135 a seguinte redação:  
"V - a aposentadoria do magistrado pressupõe  
o exercício efetivo da judicatura pelo prazo  
mínimo de cinco anos". 
Justificativa: 
Os demais requisitos contidos no inciso fazem parte da legislação ordinária que deve reger todo 
funcionário público civil da União, de forma isonômica, sendo desnecessário repeti-los ou 
desaconselhável excepcioná-la. 
Parecer:   
   Não procedem, "data venia", as bem lançadas razões que justificam a proposição, que pretende 
seja deixado para a legislação infraconstitucional o estabelecimento dos requisitos e das modalidades 
de aposentadoria previstos no dispositivo que procura alterar.  
Note-se, a propósito, que exatamente por constituírem matéria de transcendental importância, não 
recomendável ser tratada em lei ordinária facilmente alterável, é que também se estabelece, em sede 
constitucional, os requisitos e as modalidades de aposentadoria a que fazem jus os servidores 
públicos.  
Nosso parecer, em suma, é pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:33880 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DIPOSITIVO EMENDADO: Art. 135, item VII.  
Suprima-se, do item VII do art. 135 a  
expressão "ou somente a estes". 
Justificativa: 
As partes não podem ter limitado seu direito de estar presente aos atos processuais. É o mínimo que 
se lhe pode assegurar para garantir o lídimo direito de defesa. 
Parecer:   
   Não há ver na expressão cuja supressão é proposta qualquer restrição ao direito de defesa das 
partes, eis que elas estarão representadas, no caso, por seus respectivos advogados, tendo 
conhecimento, assim, de todos os atos processuais.  
Pela rejeição. 
      
   EMENDA:34523 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do "caput" do artigo 135 a  
expressão "federais e estaduais", por  
desnecessária, e dê-se ao item I do artigo 135 a  
seguinte redação:  
"I - ingresso na magistratura mediante  
concurso público de provas e títulos, realizados  
por Tribunal com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil e do Ministério Público em  
todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações,  
à ordem de classificação." 
Justificativa: 
As Emendas visam ao aperfeiçoamento do Projeto. 
Parecer:   
   A Emenda pretende dar ênfase ao caráter público dos concursos para ingresso na magistratura.  
Pela razão invocada pelo ilustre constituinte, opinamos pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34533 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do item III do artigo 135 e expressão  
final "e a classe de origem". 
Justificativa: 
No acesso de Juízes do Tribunal de Alçada ao Tribunal de Justiça não se deve observar “a classe de 
origem”. 
No momento em que advogados ou membros do Ministério Público integram, como representantes 
das respectivas classes, qualquer Tribunal de Alçada, passam eles a magistrados e, nessa qualidade, 
concorrem ao Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   A Emenda visa a eliminar do dispositivo constitucional a obrigatoriedade de observância da classe 
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de origem, para o acesso de membros dos Tribunais de Alçada aos Tribunais de Justiça.  
Em que pese a opinião do douto constituinte, opinamos pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com a posição adotada pela Comissão de Sistematização. Assim, pela rejeição. 
   
   EMENDA:34534 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item V do artigo 135 a seguinte redação:  
"V - a aposentadoria com vencimentos  
integrais é compulsória aos setenta anos de idade  
ou por invalidez, e facultativa aos trinta anos de  
serviço, após cinco anos de efetivo exercício na  
judicatura". 
Justificativa: 
A Emenda visa a aperfeiçoar a redação, evitando-se a interpretação dúbia. 
Parecer:   
   A Emenda pretende aperfeiçoar a redação do dispositivo, razão que nos leva a opinar pela sua 
aprovação. 
   
   EMENDA:34712 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 135 a expressão "e o  
Distrito Federal", logo após a expressão "a União  
e os Estados". 
Justificativa: 
É necessária a inclusão sugerida, vez que o Distrito Federal tem organização judiciária própria, 
Parecer:   
   Emenda confusamente redigida.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:34713 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do art. 135, a seguinte redação:  
"I - ingresso, através de concurso público de  
provas e títulos, com a participação da Ordem dos  
Advogados do Brasil em todas as suas fases,  
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de  
classificação." 
Justificativa: 
A nossa tradição constitucional prevê o concurso público para os cargos desta natureza. 
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Parecer:   
   A redação trazida pela emenda é superior à do texto por causa da exclusão do Ministério Público.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34714 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 135, II, b), passará a ter a seguinte redação:  
b) A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   O que a emenda propõe para regular a promoção por merecimento é razoável.  
Pela aprovação, com pequena modificação da redação. 
   
   EMENDA:34715 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se as letras a, b, c e d, do item II do art. 135. 
Justificativa: 
Matéria de lei complementar, não devendo figurar como dispositivo regimental. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão das letras "a", "b", "c" e "d" do item II do artigo 135. Optamos por 
mantê-las.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34716 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se, no item VI do art. 135, a  
expressão "o juiz titular residirá na respectiva comarca". 
Justificativa: 
O dispositivo pretendido é impraticável, além de arbitrário, devendo, portanto, ser suprimido. 
Parecer:   
   A emenda propõe suprimir-se a frase "o juiz titular residirá na respectiva comarca". Mantemo-la.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:34879 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 135, IV, a seguinte redação:  
IV. Os vencimentos dos magistrados serão  
fixados com diferença não excedente a dez por  
cento de uma para outra das categorias da  
carreira, atribuindo-se aos integrantes dos  
Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça  
dos Estados não menos do que perceberem, a  
qualquer título, os Secretários de Estado, não  
podendo exceder os dos Ministros do Supremo  
Tribunal Federal. 
Justificativa: 
O referencial aos Secretários de Estado, norma constitucional vigente e que existe desde a Carta de 
1934, é salutar, no sentido de manter um equilíbrio de remuneração entre membros do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo, devendo ser assinalado, que no caso, não se cuida de vinculação, 
mas de simples “piso”, a evitar disparidade de pagamento, comprometedora da independência do 
Judiciário Estadual. 
Por outro lado, impõe-se a adoção de tal modalidade de garantia, uma vez que razões orçamentárias 
e de técnica de elaboração orçamentária não permitiriam se deferisse ao Judiciário a garantia da 
irredutibilidade real de vencimentos, que seria a melhor solução. 
Parecer:   
   A Emenda procura estabelecer critérios para fixação dos vencimentos dos magistrados.  
Em que pese a louvável opinião do ilustre constituinte, a disposição contida na Emenda conflita com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Assim, somos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:34880 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 135.  
Na alínea "d" do item II, onde se diz "da  
maioria absoluta de seus membros" diga-se "de  
dois terços de seus membros". 
Justificativa: 
A Carta Magna de 1946 estabelecia, para a mesma finalidade, um quórum de ¾ dos 
desembargadores; a de 1967, oriunda do regime autoritário de 1964, reduziu o quórum para maioria 
absoluta, o que foi confirmado pela Constituição de 1969 (Emenda nº1). Agora, procura-se restaurar o 
quórum devido, propiciando aos magistrados mais antigos, que não raras vezes, são os mais 
experientes e capazes, o necessário prêmio, e evitando, ao mesmo tempo, a formação de políticas 
administrativas inaceitáveis, em nível de promoções. 
Parecer:   
   Realmente, a promoção por antiguidade constitui um direito que somente em casos excepcionais 
deve ter admitida a sua recusa.  
O sugerido "quórum" de dois terços, portanto, significa substancial aprimoramento do preceito, pois 
deixa induvidosa a posição do Tribunal sobre a questão, tornando sempre exigível, para tanto, a 
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manifestação favorável de sua esmagadora maioria.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34886 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item VI do artigo 135 a seguinte redação:  
"VI - o juiz titular residirá na respectiva  
comarca. O ato de remoção, disponibilidade e  
aposentadoria do magistrado, por interesse  
público, fundar-se-á em decisão tomada por dois  
terços do Tribunal, em votação secreta, assegurada  
ampla defesa." 
Justificativa: 
A Emenda visa a resguardar os membros do Tribunal, assegurando-lhes a mesma garantia que o 
Substitutivo prevê para os Senadores e Deputados (§ 3º do art. 84) quanto à prisão de um de seus 
pares. A isso se acrescente que os itens III, IV e XI do artigo 83 preveem, também, outros casos em 
que a mesma garantia é assegurada aos Senadores. A previsão de dois pesos e duas medidas fere o 
princípio da isonomia. 
Parecer:   
   A emenda não propõe senão mudança de redação de pequena importância.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34926 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   O art. 135, II b), passa a ter a seguinte redação:  
b) A promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz o primeiro quinto da lista de  
antiguidade, salvo se não houver, com tais  
requisitos, quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda criar mais um obstáculo ao carreirismo, diminuindo a luta entre os 
magistrados no momento da promoção por merecimento, o que fortalece a ideia de carreira. 
Parecer:   
   A Emenda visa a disciplinar a promoção por merecimento dos juízes estaduais, e, posta como está, 
em muito contribui para o aproveitamento do texto do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34932 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Dê-se ao art. 48 das Disposições Transitórias a seguinte redação:  
"Art. 48 - O prazo previsto no item V do art.  
135 não se aplica aos atuais integrantes da magistratura." 
Justificativa: 
Preservado o conteúdo do dispositivo, a presente emenda apenas pretende imprimir-lhe melhor 
técnica redacional. 
Parecer:   
   O pretendido na Emenda está, com diferente redação, atendido pelo Substitutivo. Pela aprovação 
parcial. 
   
   EMENDA:34949 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "b" do item II do artigo 135 a seguinte redação:  
"b - a promoção por merecimento pressupõe  
dois anos de exercício na entrância, ressalvada a  
hipótese de não haver, com tal requisição quem se  
candidate ao lugar vago". 
Justificativa: 
O Juiz é inamovível e nem mesmo por promoção pode ser compelido a mudar de Comarca, vale 
dizer, a promoção deve ser solicitada. 
Parecer:   
   A Emenda, apenas de redação, realiza incontestável aprimoramento do texto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34976 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte:  
a) Crie-se um novo Título - Das Disposições  
Complementares, após o Título IX, renumerando-se o Título X.  
b) Transfiram-se para o novo Título os  
artigos 6o., § 34, 30, §§ 1o. e 2o., 31, itens  
XXI, XXII ("in fine"), §§ 1o. e 2o., 41, item  
VIII, 50, 51, 64, itens I a IV, 65 a 71, 104  
(exceto o caput), 106, 116, itens I a V, 135,  
itens I a IX, 138 a 142, 144, §§ 1o. e 2o., 145,  
146, 149, itens I a X, 150 a 170, 174 a 177, 178,  
§§ 2o. e 3o., 179, 180, 207 a 216, 231, § 2o.,  
232, 234, caput e §§ 1o. e 3o., 237, 239 a 243,  
245 a 256, 259, 260, 261, §§ 1o. e 2o., 262 a 272,  
277 a 280, 282, 283, 284, §§ 1o. a 5o., 285 a 287,  
291, caput, itens I a III e § 3o., 294, 297, §  
2o., 298, parágrafo único, 300, §§ 1o. e 2o.  
c) Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o.  
do artigo 92:  
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Art. 92 - ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em  
cada Casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de  
noventa dias, considerando-se aprovada quando  
obtiver, sucessivamente, os votos favoráveis:  
a) de dois terços dos membros de cada uma das  
Casas, no caso de proposta de emenda aos Títulos I a IX;  
b) da maioria dos membros de cada uma das  
Casas, no caso de proposta de emenda ao Título X.  
d) Transfiram-se para o Título II, Capítulo  
II - Dos Direitos Sociais, acima do artigo 7o., os  
artigos 261, "caput", 272, 273, 274, parágrafo  
único, 284, 295, "caput", 297, caput e § 1o. 298,  
caput e 299 a 301, com a seguinte redação:  
[...] 
Art. 135 - A União e os Estados terão  
estatutos da magistratura, mediante leis  
complementares federais e estaduais.  
Art. 149 - Lei complementar definirá as  
partes legítimas para propor ação de  
inconstitucionalidade.  
Art. 197 - Lei complementar federal disporá sobre:  
I - distribuição das competências e  
repartição das receitas tributárias entre a União,  
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  
II - regulação dos limites constitucionais ao  
poder de tributar; e  
III - normas gerais de legislação e  
administração tributárias, especialmente quanto a:  
a) definição de tributos e de suas espécies,  
bem como, em relação aos impostos discriminados  
nesta Constituição, dos respectivos fatos  
geradores, bases de cálculo e contribuintes; e  
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição  
e decadência.  
f) Inclua-se um novo artigo, abaixo do 144,  
com a seguinte redação:  
Art. ... - A composição e competências do  
Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais  
Regionais Federais, dos Tribunais e Juízos do  
Trabalho, dos Tribunais e Juízes Eleitorais e dos  
Tribunais e Juízes Militares serão regulados por  
lei complementar.  
g) Suprima-se o artigo 199. 
Justificativa: 
O propósito desta Emenda é possibilitar a futura alteração pela maioria absoluta do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados, de dispositivos constitucionais que pela variabilidade das circunstâncias a 
que se aplicam, não deveriam ficar submetidos à rigidez do quórum especial de dois terços. Assim a 
Assembleia Nacional Constituinte não deixa de deliberar sobre questões de indiscutível importância, 
mas também não inibe futuras adaptações desses dispositivos às condições mutáveis da vida 
econômica, social e política. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende alterar diversos dispositivos do Substitutivo, além de sugerir a criação 
de novo Título denominado "Disposições Complementares" e a transferência de outros.  
Com relação a este último ponto, parece-nos de todo conveniente que a distribuição dos dispositivos 
deva ficar para a fase de redação final do texto.  
Quanto às alterações propostas, é de se reconhecer que algumas devem ser aproveitadas no 
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Substitutivo que vamos oferecer, uma vez que aperfeiçoam o referido documento.  
Somos, destarte, pela aprovação parcial da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00757 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Proceda-se às seguintes alterações no Projeto de Constituição:  
I - Dê-se ao inciso I do artigo 113 a seguinte redação:  
"I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial  
será o de juiz substituto, através de concurso  
público de provas e títulos, com a participação da  
Ordem dos advogados do Brasil, em todas as suas  
fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de  
classificação."  
II - Acrescente-se ao artigo 32 do Ato das  
Disposições Constitucionais Federais e  
Transitórias, o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Os juízes substitutos dos  
quadros do Poder Judiciário da União, dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Territórios, que exerçam  
cargos isolados, desde que em exercício há mais de  
5 (cinco) anos, serão promovidos para vagas de  
entrância igual àquela em que servem. Na hipótese  
de inexistência de vagas, proceder-se-á ao  
desdobramento das existentes. Para efeito de  
promoção por antiguidade, o tempo de serviço dos  
juízes beneficiados pelo presente artigo será  
computado a partir do dia de sua posse." 
Justificativa: 
A presente emenda visa a dar solução ao problema que ocorre em algumas circunscrições do Poder 
Judiciário. Trata-se da situação dos juízes substitutos que exercem cargos isolados. 
O cargo isolado de juiz substituto é injustificável. 
Os juízes, ou são temporários, integrantes de uma categoria especial, ou são de carreira, gozando de 
todas as prerrogativas inerentes à Magistratura. Do contrário, seria admitir a existência de 
magistrados de segunda classe, privados de certas prerrogativas e sem direito à promoção, como 
estímulo profissional e como prêmio por seus méritos e pelo tempo de serviço. Tal como existe hoje, 
o Juiz Substituto ocupante de cargo isolado é uma figura esdrúxula, que deve ser eliminada da nossa 
Organização Judiciária. 
Não se diga que os Juízes de Direito e os Juízes Substitutos foram submetidos a diferentes critérios 
de avaliação para seu ingresso na Magistratura, pois o concurso que prestaram foi essencialmente o 
mesmo. As matérias eliminatórias foram às mesmas, os programas foram os mesmos e as provas a 
que se submeteram tiveram o mesmo nível de complexidade. 
Por outro lado, na atividade judicante suas responsabilidades são as mesmas, seu trabalho é 
qualitativamente igual e, em termos quantitativos, o dos Juízes Substitutos é até superior, pelo maior 
número de processos que recebem. Acresce, ainda, que os Juízes Substitutos frequentemente 
substituem os Juízes de Direito, com jurisdição plena, às vezes por períodos longos, dando provas 
cabais de sua aptidão para o exercício das funções. 
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Com o aproveitamento dos atuais Juízes Substitutos como Juízes de Direito da Entrância em que 
servem, há, ainda, a vantagem de se beneficiar os Juízes de Primeira Entrância, que verão ampliadas 
suas chances de promoção para a Capital, uma vez que as vagas serão praticamente duplicadas. 
Não haverá qualquer prejuízo para os Juízes de Direito de última entrância, no que se refere às suas 
oportunidades de chegarem à Desembargatória, mesmo após o transcurso do interstício de 5 (cinco) 
anos exigidos aos atuais Juízes Substitutos. No que tange às promoções por antiguidade, o projeto 
assegura precedência aos atuais Juízes de Direito sobre todos os Juízes Substitutos, que são 
considerados mais modernos, independentemente de seu tempo de serviço anterior. Quanto às 
promoções por merecimento, não constituem direito exclusivo dos Juízes de última entrância, já que 
os Juízes de primeira entrância, legalmente, também fazem jus à promoção à Superior Instância. 
Ademais, se fosse aceito o argumento de que novos juízes são novos concorrentes, jamais se 
poderia aumentar o quadro de Juízes de Instância Inferior, porque isso implicaria em aumentar o 
número de competidores. 
Por todos os motivos acima expostos, a medida proposta, longe de criar um privilégio, simplesmente 
repara uma injustiça. 
Parecer:   
   Em diversos Estados, o cargo inicial da magistratura é o de Juiz substituto. O critério é racional e 
tem obtido os melhores resultados. O novo julgador tem a oportunidade de exercer sua alta missão, 
numa primeira fase, em convívio com o titular ou titulares de comarcas já experimentados no 
cumprimento da função jurisdicional. Desse modo, o conhecimento do novo Juiz se alarga e sua 
tarefa é facilitada.  
A Proposta constante do segundo item da Emenda tem por objetivo resolver os casos dos atuais 
Juízes substitutos titulares de cargos isolados. É, pois, complemento indispensável à regra que se 
propõe incluir no texto permanente.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00758 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Dê-se aos incisos VIII e IX do artigo 113, a  
seguinte redação:  
"VIII - todos os julgamentos dos órgãos do  
Poder Judiciário serão público, e fundamentadas  
todas as decisões, sob pena de nulidade; se o  
interesse público o exigir, a lei poderá limitar a  
presença, em determinados atos, às próprias partes  
e seus advogados, ou somente a estes;"  
IX - as decisões administrativas dos  
tribunais serão motivadas, sendo que as  
disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria  
absoluta de seus membros;" 
Justificativa: 
A emenda visa, em primeiro lugar, suprimir do texto a exigência de que todas as sessões dos órgãos 
do Poder Judiciário sejam públicas. Isto porque há questões interna corporis que não podem nem 
devem ser discutida publicamente, tal como ocorre, aliás, com os demais Poderes. 
A ninguém ocorreria sustentar que todas as reuniões do Presidente da República com os seus 
Ministros ou destes com seus assessores devessem ser públicas. Também o Congresso Nacional e 
as suas Casas não estão impedidos de, exigindo-o as circunstâncias, realizarem sessões secretas. 
Não se justificaria, assim, impor-se tal proibição somente ao Poder Judiciário. 
Nos Tribunais de Justiça, por exemplo, a elaboração de listas visando a promoção ou remoção de 
Juízes de Direito, não se faz sem o exame da conduta e do desempenho profissional dos 
magistrados, através de pronunciamentos do Corregedor Geral da Justiça, ou do próprio Presidente 
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do Tribunal ou de qualquer Desembargador, frequentemente analisando-se informações por sua 
própria natureza sigilosa, o que tudo, como é de fácil compreensão, não pode ser feito em público, 
sob pena de eventuais danos à figura do Juiz perante seus jurisdicionados. 
Da mesma forma, outras questões internas corporis, envolvendo magistrados, ou o relacionamento 
com outros Poderes ou autoridades, ou matéria diversa de interesse interno do Poder Judiciário, não 
poderão, por óbvias razões, ser tratadas publicamente. 
Tais motivos é que justificam a proposta que, mantendo o caráter público dos julgamentos, salvo 
exceções de que a lei cuidará, assegura, todavia, ao Poder Judiciário, a necessária proteção e 
segurança para o debate de assuntos de alçada e interesse internos. 
Em segundo lugar, a emenda visa suprimir a exigência de que, nas decisões administrativas dos 
Tribunais, sejam identificados os votantes, pois tal identificação importaria em proibir-se o voto 
secreto. 
Ora, o próprio Projeto determina que, no Poder Legislativo, várias decisões sejam adotadas pelo voto 
secreto, tais como as do Senado que aprovarem a escolha de magistrados, de um terço dos Ministros 
do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República, dos Governadores de 
Territórios, do Presidente e dos Diretores do Banco Central do Brasil, do Procurador Geral da 
República e dos Chefes de missão diplomática de caráter permanente (art. 65, item III, letras “a” a “e” 
e item IV). Também pelo voto secreto deverá o Senado Federal aprovar a exoneração, de ofício, do 
Procurador Geral da República, antes do término do seu mandato (art. 65, XI). Igualmente será 
secreto o voto de Deputados e Senadores para deliberarem sobre a prisão e autorizarem ou não a 
formação de culpa de qualquer deles, no caso de flagrante de crime inafiançável (art.66, § 3º). Outras 
hipóteses de voto secreto poderão ser estabelecidas regimentalmente, pois inexiste proibição neste 
sentido. 
Sem estranho e discriminatório, assim, que somente ao Poder Judiciário se proíba o voto secreto nas 
decisões administrativas (porque nos julgamentos sem dúvida ele não é permitido), contrariando-se 
longa tradição que tem preservado, inclusive, a harmonia nas relações entre membros do poder 
judiciário, evitando-se, por exemplo, que o Juiz de Direito veja um desafeto ou inimigo no 
Desembargador que não sufragou seu nome para integrar uma lista de promoção ou remoção ou tal 
possa acontecer mesmo entre magistrados de segundo grau, no caso das eleições para cargos 
administrativos, ou em outras situações idênticas, tais como a elaboração de listras tríplices para o 
preenchimento das vagas destinadas a advogados ou membros do Ministério Público, nos Tribunais. 
O voto secreto, nas decisões administrativas dos Tribunais, como já assinalado, é de longa tradição, 
inexistindo razões ponderáveis que justifiquem sua proibição, a qual, por outro lado, criará situações 
de visível constrangimento, que acabarão por comprometer a liberdade de escolha que é pressuposto 
da própria liberdade do voto. 
Ante o exposto, impõe-se o acolhimento da presente emenda. 
Parecer:   
   A justificação esclarece, plenamente, a supressão da exigência de que todas as sessões dos 
órgãos do Poder Judiciário sejam públicas. Há, realmente, questões "interna corporis" que impõem 
reserva.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00863 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva a parte do inciso III,  
artigo 113, título IV, capítulo IV, seção I.  
Suprime-se ao final do inciso III art. 113 a  
expressão "e a classe de origem". 
Justificativa: 
A emenda visa preservar o princípio do chamado “quinto constitucional” na composição dos tribunais 
de segundo grau; magistrados devem concorrer às vagas desses tribunais na qualidade de 
magistrados, e não como advogados e membros do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal 
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sempre entendeu que os juízes que integram, pelo quinto, os Tribunais de Alçada, somente 
concorrem às vagas do Tribunal de Justiça correspondentes à classe dos magistrados. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
O projeto da Comissão de Sistematização oferece texto mais condizente com a realidade e com a 
boa técnica legislativa. Os aspectos da aposentadoria compulsória já foram definidos, tanto quanto os 
de por tempo de serviço. A promoção por merecimento é colocada em melhores termos pelo 
projeto, tanto quanto o ingresso na carreira por concurso público de provas e títulos.  
Por isso, concluímos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00866 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se a redação seguinte ao inciso III, do artigo 113 do Projeto:  
III - o acesso aos Tribunais de segundo grau  
far-se-á por antiguidade e merecimento,  
alternadamente, apurados na última entrância e,  
onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se  
tratar de promoção para o Tribunal de Justiça,  
observando o inciso II e o disposto no artigo 114. 
Justificativa: 
Permanecendo a redação do inciso III, do artigo 113 do Projeto, os membros atuantes da Ordem dos 
Advogados do Brasil e do Ministério Público seriam largamente prejudicados, pois, o acesso aos 
Tribunais de Alçada jamais alcançaria advogados ou Promotores, direito criado pelo artigo 114 do 
Projeto e antiga conquista Constitucional. A redação do projeto obriga a formação dos Tribunais de 
Alçada exclusivamente com elementos da magistratura, quando é já uma tradição, esses sodalícios 
deem oportunidades aos advogados e promotores na proporção de um quinto do seu número. 
Parecer:   
   O projeto da Comissão de Sistematização oferece texto mais condizente com a realidade e com a 
boa técnica legislativa. Os aspectos da aposentadoria compulsória já foram definidos, tanto quanto os 
de por tempo de serviço. A promoção por merecimento é colocada em melhores termos pelo 
projeto, tanto quanto o ingresso na carreira por concurso público de provas e títulos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01290 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se o item ao art. 113 do Projeto  
da Comissão de Sistematização, nos seguintes termos:  
Art. 113 - .................................  
XI - Os Ministros dos Tribunais Superiores e  
os Desembargadores dos Tribunais Estaduais ao fim  
de doze anos de exercício como Ministro ou  
Desembargadores serão compulsoriamente aposentados  
com vencimentos integrais, salvo se antes  
completar setenta anos de idade. 
Justificativa: 
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Mister se faz um maior rodízio no preenchimento das vagas dos Tribunais Superiores e dos Tribunais 
dos Estados, proporcionando-se uma maior oportunidade a outros magistrados assumirem uma 
entrância superior, bem como se propiciar uma renovação dos decisórios das Cortes de Justiça com 
os estudos que serão desenvolvidos pelos novos integrantes. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
O projeto da Comissão de Sistematização oferece texto mais condizente com a realidade e com a 
boa técnica legislativa. Os aspectos da aposentadoria compulsória já foram definidos, tanto quanto os 
de por tempo de serviço. A promoção por merecimento é colocada em melhores termos pelo 
projeto, tanto quanto o ingresso na carreira por concurso público de provas e títulos. 
   
   EMENDA:01883 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON AGUIAR (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 113, II, a) do  
Projeto de Constituição, nos seguintes termos:  
Salvo se não houver com tais requisitos quem  
aceite o lugar vago, só poderá ser promovido por  
merecimento o Juiz que contar com dois anos de  
efetivo exercício e integrar à primeira quinta  
parte da lista de antiguidade da entrância. 
Justificativa: 
A emenda proposta visa a aperfeiçoar a redação do texto do “projeto A”, de inegável conteúdo ético, 
enfatizando a necessidade de duplo requisito para a promoção por merecimento, evitando, assim, o 
carreirismo e o espirito de competição entre colegas, desagregadores do Poder Judiciário. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
O projeto da Comissão de Sistematização oferece texto mais condizente com a realidade e com a 
boa técnica legislativa. Os aspectos da aposentadoria compulsória já foram definidos, tanto quanto 
aqueles por tempo de serviço. A promoção por merecimento é colocada em melhores termos pelo 
Projeto, tanto quanto o ingresso na carreira por concurso público de provas e títulos. 
 
   
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
[...] 
Art. 111. O Estatuto de Magistratura obedecerá a lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal 
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Federal, observados os seguintes princípios: 
I – ingresso na carreira, através de concurso público de provas e títulos, com a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. 
II – promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, 
observado o seguinte: 
a) é obrigatória a promoção do juiz que figura por três vezes consecutivas, ou cinco alternadas, em 
listas de merecimento. 
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância, salvo se 
não houver, com tal requisito, quem aceita a vaga. 
c) a aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da jurisdição e 
ainda, pela frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento. 
d) Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto de 
dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a 
indicação. 
III – o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, 
apurados na última entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção 
para o Tribunal de Justiça, observados o inciso II. 
IV – previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos 
para ingresso e promoção na carreira. 
V – os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez por cento de 
uma para outra das categorias de carreira, não podendo, a qualquer título, exceder os dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal. 
VI – a aposentadoria com vencimentos integrais é compulsória por invalidez, ou aos setenta anos de 
idade, e facultativa aos trinta anos de serviço. 
VII – o Juiz titular residirá na respectiva comarca. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria 
do magistrado, por interesse, fundar-se-á em decisão, por voto de dois terços do respectivo tribunal, 
assegurada ampla defesa. 
VIII – todas as sessões ou julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentados todas as decisões, sob pena de nulidade se o interesse público o exigir, a lei poderá 
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes. 
IX – as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, identificados os votantes, sendo que 
as disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 
X – nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores será constituído órgão especial, com 
o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para exercício das atribuições 
administrativas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno. 

Assinaturas 

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
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       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 

     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 

     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
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     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 

     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 

     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

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

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00128 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso VI do Art. 98 a expressão:  
"com vencimentos integrais". 
Justificativa: 
Não se justifica que os magistrados desfrutem do privilégio de aposentar-se facultativamente com remuneração 
integral contra a norma geral do art. 41, que só a concede nas hipóteses indicadas no item I. 
Não dignifica o Poder Judiciário a concessão desse benefício discriminatório. 
Parecer:   
   Realmente não tem justificativa plausível que os magistrados desfrutem da faculdade de aposentar-se 
facultativamente com remuneração integral aos trinta anos de serviço.  
Pelo acolhimento da emenda. 
   
   EMENDA:00130 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dá-se a seguinte redação às alíneas a) e b) do art. 98, II:  
a) é obrigatória a promoção do juiz que  
figure por três vezes consecutivas ou cinco  
alternadas em lista de merecimento;  
b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz a primeira quinta parte da lista  
de antiguidade desta, salvo se não houver com tais  
requisitos quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Visa a presente emenda corrigir erro de técnica legislativa, separando nas alíneas aquilo que é garantia da 
promoção por merecimento (alínea a) daquilo que é requisito para ela (alínea b). 
A redação do Projeto, sobre ser redundante ao se referir nas duas alíneas a dois anos de exercício, em falha 
técnica, confunde na mesma alínea o que é garantia da promoção com o que é requisito para ela. 
Parecer:   
   Visa a presente emenda corrigir um lapso de técnica legislativa, colocando nos seus lugares distintos o que é 
garantia de promoção por merecimento (alínea "a" do item II do art. 98) e o que é requisito para alcançá-la.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00204 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "de iniciativa do  
Supremo Tribunal Federal' do artigo 98, o qual  
passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 98: Lei complementar disporá sobre o  
estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:' 
Justificativa: 
A inciativa da lei constitui ato inicial do processo legislativo, com o objetivo de modificar ou inovar na ordem 
jurídica preexistente. 
Constitui princípio constitucional, expressamente consagrado, que a iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao 
Presidente da República, aos Tribunais Superiores e aos cidadãos, na forma prevista na nova Constituição (cf. 
art. 63). 
Nessa conformidade, no âmbito federal, têm poder de iniciativa de leis: o Supremo Tribunal Federal, o Superior 
Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar e, 
consequentemente, como destinatário, o Poder Legislativo. 
Não se ignora que o objeto mediato da iniciativa reservada não é apenas a matéria a regular, mas também, os 
interesses relativos a tal matéria vale dizer que o titular da iniciativa reservada, ao apresentar o projeto de lei, 
exprime sua vontade à sua iniciativa, e, também, os interesses vinculados a essa matéria (JOSÉ AFONSO DA 
SILVA, in Princípios do Processo de Formação das Leis do Direito Constitucional, pag. 149, ed. 1964). 
Decorre do texto Constitucional, já aprovado, que o Supremo Tribunal Federal é um dos órgãos pelos quais o 
Poder Judiciário é exercido (cf. art. 77). E a totalidade, a soma desses órgãos judicantes constitui o Poder 
Judiciário. 
Tendo em vista a matéria reservada e os interesses vinculados a iniciativa da lei relativa ao estatuto da 
Magistratura, em verdade, cabe ao Poder Judiciário, com a participação concorrente de todos os seus órgãos. 
Com muita propriedade, a Constituição Federal, ora em vigor, em seu artigo 112, após discriminar os órgãos 
judiciários, dá a entender, pelo seu parágrafo único, que cabe ao poder Judiciário a iniciativa da lei 
complementar (então denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional), sem indicar ou excluir qualquer de 
seus órgãos. 
Oportuna, portanto, a supressão pretendida. 
Parecer:   
   As leis complementares, como a própria denominação faz ver, complementam a Constituição. Surgidas 
inicialmente na Emenda Constitucional no. 4, de 2.9.1961, encontram-se hoje consagradas em nosso sistema de 
processo legislativo.  
Ao conceber-se, pois, uma lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, para dispor sobre o 
Estatuto da Magistratura, com a observação de princípios e diretrizes explicitados na Constituição, está-se 
cometendo ao órgão de cúpula do Poder Judiciário uma competência originária em matéria da qual ele reflete o 
interesse, o conhecimento, a propriedade, a representação e o ideal, mais do que qualquer outro, e sem 
inviabilizar os ajustes e adequações pelo Poder Legislativo.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00312 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUPRIMIR A PARTE FINAL DO INCISO III, DO ARTIGO  
98, QUE DIZ:  
"E A CLASSE DE ORIGEM". 
Justificativa: 
Mantido o texto do Projeto, os Tribunais poderão prover as vagas do quinto neles abertas, mediante promoção 
de representantes do quinto nos Tribunais de Alçada de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e 
Paraná e naqueles que venham a ser criados. Assim, pouco ou nada valerá a faculdade atribuída à Ordem de 
organizar listas sêxtuplas (art. 99), pois o Tribunal de Justiça optará pela promoção, uma vez que está opção lhe 
fica assegurada em face da parte final do citado inciso III. Logo, a Emenda supressiva proposta é de simples 
compatibilização de textos. Por outro lado, frustra-se a oportunidade da participação da Ordem e do Ministério 
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Público na escolha de membros do quinto nos Tribunais. Cumpre reconhecer que o representante do quinto, 
uma vez empossado no cargo de Juiz, deixa de ser Advogado ou membro do Ministério Público, pelo que não se 
lhe pode permitir que concorra a vaga, reservada ao quinto, nos Tribunais de Justiça. 
Entretanto, mantida a parte final do inciso III, do art. 98, os lugares destinados a advogados e membros do 
Ministério Público, serão providos, mediante promoção, observadas às alíneas do inciso II e “A CLASSE DE 
ORIGEM”, por JUÍZES, ex-integrantes da classe dos advogados e da classe do Ministério Público. Além do 
mais, constitui um tratamento discriminatório dado aos que se tornaram Juízes nos Tribunais de Alçada. 
Empossados como Juízes, os representantes do quinto adquirem todos os direitos, garantias e vedações dos 
magistrados, logo a promoção dos mesmos para os Tribunais de Justiça deve fazer-se para as vagas de 
magistratura de carreira, a que passaram a pertencer, sendo evidente que condicionar a promoção dos mesmos 
à existência de vaga do quinto nos Tribunais é impor-lhes restrição à carreira, embora sejam tão juízes como os 
demais. Por último, mais se evidencia o caráter discriminatório se considerado que, mantido o texto do Projeto, 
as vagas reservadas ao quinto, nos outros 21 Estados da Federação, serão providas respeitando-se as listas 
sêxtuplas, organizadas pelas Secionais da Ordem ou pelo Ministério Público, enquanto nos Estados, em que 
haja Tribunal de Alçada, a lista sêxtupla, embora organizada, será preterida pela lista para promoção, feita com 
base na “Classe de Origem”. 
Parecer:   
   Tendo em vista aprofundadas razões expendidas pelo autor da Emenda no. 2T01059-1, que nos convenceu 
da supressão da parte final do item III do art. 98, na qual se compreende a presente proposta, somos pelo 
acolhimento parcial desta emenda. 
   
   EMENDA:00382 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso VI, do artigo 98 do  
Projeto de Constituição (B), a seguinte expressão:  
"... e facultativa aos trinta anos de serviço,  
após cinco anos do exercício efetivo na judicatura".  
Passando, assim, o dispositivo a ter a  
seguinte redação:  
Art. 98 - Lei complementar, da iniciativa do  
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto  
da Magistratura, observados os seguintes princípios:  
............................................  
VI - a aposentadoria com vencimentos  
integrais é compulsória por invalidez ou aos  
setenta anos de idade; 
Justificativa: 
As aposentadorias antecipadas, concedidas no País, estão entre as maiores iniquidades que se praticam contra 
os interesses da população em favor de privilégios de castas, que o lamentável corporativismo nacional tem 
consignado. 
Particularmente, as dos juízes e do Ministério Público estão entre as mais gritantes. 
A retirada, pois, desse privilégio, além de ser um imperativo de justiça vem ao encontro do próprio anseio da 
magistratura brasileira que, na sua dignidade, não reivindica tal excrescência. 
Convém lembrar que, quando dos entendimentos para a aprovação do texto referente ao Ministério Público, 
ficou acertado, pela unanimidade das lideranças presentes, o compromisso de retirar este regramento que para 
aquela instituição estava concedido mediante remissão ao disposto na seção que estabelecia igual privilégio aos 
juízes. 
Assim, ao aprovar a supressão aqui proposta, estamos automaticamente retirando o benefício espúrio tanto dos 
juízes quanto do Ministério Público, conforme o compromisso referido. 
Parecer:   
   A aposentadoria facultativa aos trinta anos de serviço constitui um direito extensível aos membros da 
magistratura, não havendo razões que nos convençam do contrário.  
De outra parte, a regra já foi acolhida de forma aperfeiçoada mediante a aprovação da emenda no. 2T00128-2, 
que excluiu a expressão "com vencimentos integrais".  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00619 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso I do art.: 98 do  
Projeto de Constituição do Relator (B) para o 2o.  
Turno, o seguinte: "Com a participação da Ordem  
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases"".  
O texto ficará com a seguinte redação:  
"I - O ingresso na carreira, cujo cargo  
inicial serão o de juiz substituto, através de  
concurso público de provas e títulos, obedecendo-  
se, nas nomeações, à ordem de classificação". 
Justificativa: 
A matéria versa sobre o Estatuto da Magistratura. 
É óbvio que o Supremo Tribunal Federal a quem cabe a iniciativa de elaboração do Estatuto da Magistratura, 
que será votado em lei complementar, ouvirá todos os setores interessados no assunto, inclusive a prestigiosa 
Ordem dos Advogados do Brasil. 
Não nos parece, todavia, necessário e, muito menos, recomendável tornar preceito constitucional a referida 
participação conforme o que está expresso no inciso I do art. 98 do Projeto B. É salutar não haver espirito 
corporativista nos preceitos constitucionais. 
Parecer:   
   A inserção da Ordem dos Advogados do Brasil como co-partícipe da realização de concursos públicos de 
provas e títulos para provimento do cargo inicial da carregada Magistratura tem um efeito salutar pela inegável e 
elevada representatividade daquela corporação em matéria de direito e da ordem jurídica.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00738 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PSDB/RS) 
Texto:   
   O tema "formas de aquisição da  
aposentadoria" aparece em vários dispositivos do  
Projeto de Constituição (B), recebendo tratamentos  
diferenciados de acordo com a categoria  
profissional.  
Por isso, propomos que haja apenas uma  
norma básica, válida para todas as categorias, e  
que os dispositivos dela diferenciados sejam  
suprimidos. A norma básica que sugerimos é  
derivada dos artigos 41 e 207 e deve ser mantida  
no TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL:  
"Art. 207. É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, calculando-se o benefício sobre a  
média dos trinta e seis últimos salários de  
contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês  
e comprovada a regularidade dos reajustes dos  
salários de contribuição de modo a preservar seus  
valores reais e obedecidas as seguintes condições:  
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para  
o homem, e aos sessenta, para a mulher;  
II - após trinta e cinco anos de trabalho,  
ao homem, e, após trinta, à mulher;  
III - por invalidez permanente, decorrente  
de acidente em serviço, moléstia profissional ou  
doença grave, contagiosa ou incurável  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 293  

 

especificadas em lei;  
IV - compulsoriamente, no caso dos  
servidores públicos, aos setenta anos de idade,  
com proventos integrais ao tempo de serviço;  
V - aposentadoria proporcional, após trinta  
anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco,  
à mulher.  
§ 1o. - Para eleito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
contribuição na administração pública e na  
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que  
os diversos sistemas de previdência social  
compensar-se-ão financeiramente, segundo critérios  
estabelecidos em lei.  
§ 2o. - A lei disporá sobre a aposentadoria  
em cargos ou empregos públicos temporários.  
§ 3o. - O tempo de serviço público federal,  
estadual ou municipal será computado  
integralmente para os efeitos de aposentadoria e  
disponibilidade.  
§ 4o. - A lei estabelecerá as categorias  
profissionais que poderão obter aposentadoria com  
idade ou tempo de serviço inferior aos estipulados  
nos incisos I e II deste artigo, desde que  
sujeitas a trabalho sob condições especiais,  
prejudiciais à saúde ou integridade física;  
Estabelecida esta norma básica, os demais  
dispositivos do Projeto de Constituição (B), que  
tratam diferentemente a matéria, serão suprimidos,  
tais como:  
. Art. 41, inciso III, letra b);  
. Art. 98, inciso VI, expressão "aos trinta  
anos de serviço";  
. Art. 207, inciso I, expressão "reduzido em  
cinco anos .... pescador artesanal";  
. Art. 207, inciso III;  
. Art. 60 das Disposições Transitórias,  
inciso V.  
Além da supressão dos dispositivos  
contraditórios, suprimir-se-ão, também, aqueles  
que, embora não conflitantes, tratem do tema  
"formas de aquisição da aposentadoria" em outras  
partes do texto constitucional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Opino pela rejeição, nos termos do parecer dado à Emenda 2T00737-0. 
   
   EMENDA:00862 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso III art. 98, a  
expressão: "e a classe de origem". 
Justificativa: 
Não é bom que os tribunais sejam compostos apenas por juízes de carreira. O art. 99 reserva um quinto dos 
lugares nos tribunais a advogados e membros do Ministério Público. Mas, a manter-se a expressão “classe de 
origem” no art. 98, esse quinto seria gradativamente diminuído nos Tribunais de Justiça. O Supremo Tribunal 
Federal, interpretando a Constituição vigente, tem entendido que juízes de Tribunais de Alçada concorrem a 
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vagas no Tribunal de Justiça como juízes que efetivamente são, independentemente de sua condição anterior, 
ao ingressarem na magistratura. 
Mantido o texto do Projeto, os Tribunais poderão prover as vagas do quinto neles abertas, mediante promoção 
de representantes do quinto nos Tribunais de Alçada de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná e naqueles 
que venham a ser criados. Assim, pouco ou nada valerá a faculdade atribuída à Ordem de organizar listas 
sêxtuplas (art. 99), pois o Tribunal de Justiça optará pela promoção, uma vez que esta opção lhe fica 
assegurada em face da parte final do citado inciso III. Logo, a Emenda supressiva proposta é de simples 
compatibilização de textos. Por outro lado, frustra-se a oportunidade de participação da Ordem e do Ministério 
Público na escolha de membros do quinto nos Tribunais. Cumpre reconhecer que o representante do quinto, 
uma vez empossado no cargo de Juiz, deixa de ser advogado ou membro do Ministério Público, pelo que não se 
lhe pode permitir que concorra a vaga, reservada ao quinto, nos Tribunais de Justiça. Entretanto, mantida a 
parte final do inciso III, do art. 98, os lugares destinados a advogados e membros do Ministério Público, serão 
providos mediante promoção, observadas as alíneas do item II e a Classe de Origem, por Juízes, ex-integrantes 
da classe dos advogados e da classe do Ministério Público. Além do mais, constitui um tratamento 
discriminatório dado aos ex-colegas, que se tornaram Juízes nos Tribunais de Alçada. Empossados como 
Juízes, os representantes do quinto adquirem todos os direitos, garantias e vedações dos magistrados, logo a 
promoção dos mesmos para os Tribunais de Justiça deve fazer-se para as vagas da magistratura de carreira, a 
que passaram a pertencer, sendo evidente que condicionar a promoção dos mesmos à existência de vaga do 
quinto nos Tribunais é impor-lhes restrição à carreira, embora sejam tão juízes como os demais. Por último, mais 
se evidencia o caráter discriminatório se considerado que, mantido no texto do Projeto, as vagas reservadas ao 
quinto, nos outros 21 Estados da Federação, serão providas respeitando-se as listas sêxtuplas, organizadas 
pela Seccionais da Ordem ou pelo Ministério Público, enquanto nos Estados, em que haja Tribunal de Alçada, a 
lista sêxtupla, embora organizada, será preterida pela lista para promoção, feita com base na classe de origem”. 
Parecer:   
   Tendo em vista aprofundadas razões expendidas pelo autor da Emenda no. 2T01059-1, que nos convenceram 
da procedência da supressão da parte final do item III do art. 98, na qual se compreende a presente proposta, 
somos pelo acolhimento parcial desta emenda. 
   
   EMENDA:01059 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Ao art. 98, III  
Suprima-se a parte final: "ou, onde houver,  
no Tribunal de Alçada quando se tratar de promoção  
para o Tribunal de Justiça, observados o inciso II  
e a classe de origem". 
Justificativa: 
A promoção de integrantes do Tribunal de Alçada, onde houver, de ser disciplinada na Lei Complementar da 
Magistratura, conforme vinha ocorrendo, inexistindo qualquer prejuízo para os Magistrados em causa com a 
supressão proposta. 
Prejuízo irreparável para grande número de juízes, especialmente do Estado do Rio de Janeiro, existiria na 
hipótese de ser mantido o texto, que ignora ressalva expressa constante da atual Lei Complementar. 
Parecer:   
   A emenda visa suprimir a parte final do item III do art. 98, que trata do acesso aos tribunais de segundo grau, 
onde  
houver Tribunal de Alçada, tendo em vista as peculiaridades de cada região. As procedentes alegações do 
ilustre autor da emenda nos levam a acolhê-la integralmente.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01437 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XI do Art. 98 a seguinte redação:  
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XI - nos tribunais com número superior a  
vinte e cinco julgadores poderá ser constituído  
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de  
vinte e cinco membros, para o exercício das  
atribuições administrativas e jurisdicionais da  
competência do tribunal pleno. 
Justificativa: 
A redação oferecida em 1º turno ao inciso em epígrafe parece-nos muito rígida e cria, por isso, a inelutável 
divisão dos membros desses órgãos em duas categorias. Dessa forma é que propomos a alteração da 
expressão “será” para “poderá ser constituído”, ficando facultada a criação do órgão especial. 
Parecer:   
   A alteração preconizada na emenda para o texto do item IX do art. 98 nos parece oportuna, pois suaviza a 
rigidez do dispositivo, ficando a instituição do órgão especial que a matéria demanda com maior flexibilidade, 
tendo em vista as peculiaridades regionais. 
   
   EMENDA:01581 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 98, II, "d" - Projeto (B)  
Restabelecer o texto aprovado em primeiro  
turno, reinserindo na letra "d", do inciso II, do  
art. 98, a expressão "conforme procedimento próprio". 
Justificativa: 
A expressão “procedimento próprio” tem significação jurídica, assim como a expressão “devido processo legal”. 
Sua inserção no texto impede a recuso por motivos pessoais e subjetivos, obrigando a formalização de 
procedimento que assegure a defesa do juiz atingido pela recusa. Não é preciso dizer o quanto de capitis 
diminutio se contém na recusa do juiz mais antigo, que sempre apresenta conteúdo sancionador. Caso não seja 
procedida de procedimento regular, inviabilizará o conhecer dos motivos que a justificam, consequência 
expressamente vedada pelo art. 98, inciso X. 
Parecer:   
   A emenda intenta restabelecer na alínea "d" do item II do art. 98, que trata dos princípios a serem observados 
na elaboração do Estatuto da Magistratura, a redação do texto aprovado em primeiro turno, com o adendo da 
expressão "conforme procedimento próprio".  
Cumprindo o critério que adotei no que se refere às emendas para corrigir erro ou omissão (redação do vencido 
que não corresponde ao que foi aprovado em 1o. turno ou matéria aprovada no 1o. turno e não incluída no 
Projeto) acolho a emenda, cabendo ao plenário a decisão final. 
   
   EMENDA:01666 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se a seguinte redação às alíneas a) e b) do art. 98, II:  
a) é obrigatória a promoção do juiz que  
figure por três vezes consecutivas ou cinco  
alternadas em lista de merecimento;  
b) a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na respectiva entrância e  
integrar o juiz da primeira quinta parta da lista  
de antiguidade desta, salvo se não houver com tais  
requisitos quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
Visa a presente emenda corrigir erro de técnica legislativa, separando nas alíneas aquilo que é garantia de 
promoção por merecimento (alínea a) daquilo que é requisito para ela (alínea b). 
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A redação do Projeto, sobre ser redundante ao se referir nas duas alíneas a dois anos de exercício, em falha 
técnica, confunde na mesma alínea o que é garantia de promoção com o que é requisito para ela. 
Parecer:   
   Visa a presente emenda corrigir um lapso de técnica legislativa, colocando nos seus lugares distintos o que é 
garantia de promoção por merecimento (alínea "a" do item II do art. 98) e o que é requisito para alcançá-la.  
Pelo acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00105 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   
   "IX - Todas as audiências e sessões de  
julgamento dos órgãos do Poder Judiciário serão  
públicas, e fundamentadas todas as decisões, sob  
pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse  
público o exigir, limiar a presença, em  
determinados atos, às próprias partes e seus  
advogados, ou somente a estes;"" 
Justificativa: 
Trata-se de emprestar a exata acepção na matéria aprovada em plenário, especificando-se os atos de 
julgamento. 
   
   EMENDA:00152 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Substituir, no inciso VI do art. 93, a  
palavra "vencimentos" por "proventos", para ficar:  
"aposentadoria com proventos integrais..." 
Justificativa: 
A mudança se justifica por ser proventos o termo técnico e apropriado para o caso, e mais porque se uniformiza 
a linguagem nessa matéria. Confira-se: art. 39, I “... sendo os proventos integrais...” art. 39, III, a e b com 
proventos integrais. Pois, quando se trata de estipendio de aposentadoria o termo certo é “proventos”, não 
“vencimentos”. 
   
   EMENDA:00234 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 93 - .........................  
IX - Suprima-se "todos". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00235 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 93 - .....................  
X - Diga-se: "... motivados e, quando  
disciplinares, tomadas pelo voto da maioria  
absoluta de seus membros;" 
Justificativa: 
O curto texto abusa do verbo ser: “serão, “sendo” e “serão”. 
   
   EMENDA:00236 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 93 - ......................  
II - ...........................  
a) Diga-se: "obrigatória promoção..."  
b) Diga-se: "a promoção por merecimento  
requer dois anos de exercício na respectiva  
entrância desde que o juiz integre a primeira  
quinta parte da lista de antiguidade, salvo se  
nenhum dos indicados quiser preencher a vaga;" 
Justificativa: 
Trata-se de mera simplificação, para melhor clareza. 
   
   EMENDA:00310 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   A alínea "b" do inciso II do art. 93, seja  
dada a redação seguinte:  
Art. 93 - .................................. 
II - .................................... 
b - a promoção por merecimento pressupõe dois  
anos de exercício na entrância e que o juiz  
integre a primeira quinta parte da respectiva  
lista de antiguidade, salvo se não houver com  
tais requisitos quem aceite o lugar vago. 
Justificativa: 
A emenda procura clarificar o texto, dando-lhe melhor redação. 
   
   EMENDA:00788 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Transformem-se em parágrafos seus incisos.  
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As alíneas do inciso II, que será o § 2o., devem  
passar a incisos. 
Justificativa: 
Trata-se de correção de técnica legislativa. Parte-se do princípio de que inciso não deve albergar proposição 
completa mas, sim, ser um complemento de artigo ou parágrafo. 
   
   EMENDA:00797 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão  
"a título nenhum"  
por  
"a qualquer título",  
após a expressão "não podendo". 
Justificativa: 
A substituição proposta evita a dupla negativa da expressão “não podendo” e “título nenhum”. 

___________________________________________________________________ 
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