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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. 97. 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. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões específicas. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 6ª reunião da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, notas 
taquigráficas da Audiência Pública realizada 27/4/1987 sobre “Corte Constitucional / Tribunal 
Constitucional / Partidos políticos”. No entanto, não foi localizada discussão específica sobre o 
quórum para declaração de inconstitucionalidade. 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 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.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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FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 2.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

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

Ministério Público a votação 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: 1.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 1..  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

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 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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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Constituição 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a emenda no Anexo das Fases J e K, ao final deste documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 141 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 

membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar 

a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do Poder Público. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 114 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos 

membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar 

a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do Poder Público. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 118. 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. 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040 art. 116. 

 

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

2º) 

Art. 102. 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. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros 

do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar 

                                                      
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. 
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a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 97. 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. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00369 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   CAPÍTULO  
Do Poder Judiciário  
SEÇÃO I  
Disposições Preliminares  
Art. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:  
(01) I - Supremo Tribunal Federal  
(02) II - Conselho Nacional da Magistratura  
(03) III - Tribunais e Juízes Federais  
(04) IV - Tribunais e Juízes Militares  
(05) V - Tribunais e Juízes Eleitorais  
(06) VI - Tribunais e Juízes do Trabalho  
(07) VII - Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios  
Parágrafo único. Lei complementar, denominada  
Lei Orgânica da Magistratura Nacional,  
estabelecerá normas relativas à organização, ao  
funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos  
direitos e aos deveres da magistratura,  
respeitadas as garantias e proibições previstas  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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nesta Constituição ou dela decorrentes.  
Art. Salvo as restrições expressas nesta  
Constituição, os Juízes gozarão das seguintes garantias:  
I - Vitaliciedade, não podendo perder o cargo  
senão por sentença judiciária;  
II - inamovibilidade, exceto por motivo de  
interesse público na forma do § 3o.;  
III - irredutibilidade de vencimentos,  
sujeitos, entretanto, aos impostos gerais,  
inclusive os de renda, e os impostos  
extraordinários previstos no artigo.  
§ 1o. No primeiro grau de jurisdição, a  
vitaliciedade será adquirida após dois anos de  
exercício, não podendo o Juiz, nesse período,  
perder o cargo senão por proposta do Tribunal a  
que estiver subordinado, adotada pelo voto de dois  
terços de seus membros efetivos.  
§ 2o. A aposentadoria será compulsória aos  
setenta anos de idade ou por invalidez comprovada,  
e facultativa após trinta anos de serviço público,  
em todos os casos com vencimentos integrais.  
§ 3o. O Tribunal competente poderá  
determinar, por motivo de interesse público, em  
escrutínio e pelo voto de dois terços dos seus  
membros efetivos, a remoção ou a disponibilidade  
do Juiz de categoria inferior, com vencimentos  
proporcionais ao tempo de serviço, assegurando-lhe  
defesa, e proceder da mesma forma, em relação dos  
seus próprios Juízes.  
§ 4o. O provimento de cargo de magistrado  
efetivar-se-á dentro de trinta dias da abertura da  
vaga, quando depender apenas de ato do Poder  
Executivo, ou do recebimento, por este, de  
indicação feita pelo tribunal competente.  
(08) Art. Os vencimentos dos Ministros do  
Supremo Tribunal Federal, fixados por lei, não  
serão inferiores aos dos Ministros de Estado, ao  
que estes perceberem a qualquer título.  
§ 1o. Os vencimentos (básico + representação)  
dos Ministros dos Tribunais Superiores e  
Desembargadores, fixados por lei, não serão  
inferiores a 90% (noventa por cento), daqueles  
percebidos a qualquer título pelos Ministros do  
Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o. Os Juízes da magistratura federal de  
2o. grau perceberão vencimentos, fixados por lei,  
em base não inferior a 80% (oitenta por cento)  
daqueles percebidos pelos Ministros dos Tribunais  
Superiores.  
§ 3o. Os Juízes de primeiro grau de  
jurisdição da magistratura federal terão os seus  
vencimentos, fixados por lei, em percentual não  
inferior a 80% (oitenta por cento) dos percebidos  
pelos membros dos Tribunais de 2o. grau.  
§ 4o. Os Juízes dos "Tribunais de Alçada"  
estaduais perceberão vencimentos, fixados por lei,  
não inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)  
daqueles percebidos pelos Desembargadores.  
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§ 5o. Os Juízes estaduais da mais elevada  
entrância perceberão vencimentos, fixados por lei,  
não inferior a 80% (oitenta por cento) daqueles  
percebidos pelos Desembargadores, seguindo-se, em  
ordem decrescente, de entrância para entrância, a  
diferença de 5% (cinco por cento).  
§ 5o. Além dos vencimentos (básico +  
representação), farão jus os magistrados, quer  
federais, quer estaduais, aos benefícios  
expressamente previstos na Lei Orgânica da  
Magistratura Nacional.  
Art. É vedado ao Juiz, sob pena de perda do  
cargo judiciário:  
I - Exercer, ainda que em disponibilidade,  
qualquer outro cargo, função ou emprego, salvo um  
de magistério superior, público ou particular, e  
nos casos previstos nesta Constituição;  
II - receber, a qualquer título e sob  
qualquer pretexto, porcentagem ou custas nos  
processos sujeitos a seu despacho;  
III - exercer atividade político-partidária.  
Art. Compete aos Tribunais:  
I - Eleger seus Presidentes e demais  
titulares de sua direção, observado o disposto na  
Lei Orgânica da Magistratura Nacional;  
II - Organizar seus serviços auxiliares, bem  
como o do foro judicial da respectiva área de  
jurisdição, provendo-lhes os cargos, na forma da  
lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou a  
extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;  
III - elaborar seus regimentos internos e  
neles estabelecer a competência de suas câmaras ou  
turmas isoladas, grupos, seções ou outros órgãos,  
com funções jurisdicionais ou administrativas;  
IV - conceder licença e férias, nos termos da  
lei, a seus membros e aos juízes e serventuários  
que lhe forem imediatamente subordinados.  
Art. Somente pelo voto da maioria absoluta  
de seus membros, poderá os tribunais declarar a  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do  
Poder Público.  
[...] 
Justificativa:  
Algumas observações:  
(01) Supremo Tribunal Federal  
(02) Conselho Nacional da Magistratura  
(03) Tribunais e Juízes Federais  
(04) Tribunais e Juízes Militares  
(05) tribunais e Juízes Eleitorais  
(06) Tribunais e Juízes do Trabalho  
(07) Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios  
(08) Vencimentos dos Magistrados  
 

(01) Supremo Tribunal Federal  
Nos parece não merecer aplausos a transformação do Supremo Tribunal em "Tribunal 
Constitucional", como pretende alguns, sugestão esta repelida tanto pelo STF, como pela "Comissão 
Afonso Arinos". Se, portanto, for rejeitada a criação do mencionado Tribunal pelos Senhores 
Constituintes, o Supremo Tribunal deverá continuar com a competência para julgar os Recursos 
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Extraordinários, realizados, apenas, algumas alterações como sugere o próprio STF (V. "Exposição 
de Motivos" que encaminhou as sugestões à "Comissão Afonso Arinos" D.J. de 14-7-86). Quanto ao 
número de componentes do Pretório Excelso, datíssima vênia, não vemos razão para ser conservado 
o atual número de 11 (onze) Ministros, com o fim, simplesmente, de manter a tradição. O número de 
recursos extraordinários sempre tende a aumentar, mesmo conservada a atual restrição constante do 
Regimento Interno autorizada por disposição da atual Constituição (§ 1o. do art. 119). Sugerimos a 
elevação do número de Ministros para 16 (dezesseis), o que irá permitir o funcionamento de mais 
turma julgadora. Na composição do Supremo Tribunal Federal inserimos norma de obrigatoriedade 
de figurarem, pelo menos, três magistrados. Quanto aos vencimentos, conservamos a vinculação aos 
dos Ministros de Estado, a qualquer título, conforme as sugestões do Supremo.  

(02) Conselho Nacional da Magistratura  
Mantivemos o Conselho Nacional da Magistratura, com um mais amplo objetivo (não será de caráter 
exclusivamente disciplinar). A composição sugerida e o fim pretendido, transformará o "Conselho" no 
grande "Fórum de Debates" para o encaminhamento e soluções dos graves problemas do Poder 
Judiciário. Mantido o "Conselho" igualmente se torna necessário a manutenção da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, evidentemente, com grandes alterações, adequando-a à realidade atual do 
Brasil democracia. Entendemos que tanto o "Conselho" como a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional representam o liame necessário a existência de um Poder Judiciário Nacional. O Poder 
Judiciário Estadual não pode ficar enclausurado nos restritos limites de cada unidade da Federação, 
deve vir, também, ocupar o seu espaço como parcela integrante do Poder Judiciário Nacional.  

(03) Justiça Federal  
Entendemos que a estrutura dada pelas "Sugestões do Supremo" à Justiça Federal melhor atende a 
prestação jurisdicional. Nos parece, apenas, que o número dos componentes do atual Tribunal 
Federal de Recursos, que será transformado em Tribunal Superior Federal, deve ser conservado 27 
(vinte e sete) Ministros, em vez de reduzido para 15 (quinze). A nomeação dos Ministros do Tribunal 
Superior Federal e dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais será do Presidente da República, 
enquanto as nomeações para o 1o. grau, isto é, dos candidatos concursados e as promoções, por 
antiguidade ou merecimento, serão realizados por ato do Presidente do STF, entre os indicados, em 
lista tríplice (promoção por merecimento), pelo Conselho da Justiça Federal.  

(04) Justiça Militar  
Apenas temos a dizer que, com a considerável redução da competência do futuro Tribunal Superior 
Militar, como destaca a "Exposição de Motivos" do Supremo, torna-se justificável, plenamente, a 
redução do número dos seus Ministros 15 (quinze) para 11 (onze). Igualmente, se justifica a extinção 
dos Tribunais Militares de 2o. grau, ainda existentes em alguns Estados, passando a sua 
competência para os Tribunais de Justiça. 

(05) Justiça Eleitoral  
Quanto a Justiça Eleitoral, nada existe a acrescentar, uma vez que foi conservada a mesma estrutura 
da atual Constituição, com pequenas alterações quanto a composição do Tribunal Superior Eleitoral e 
Tribunais Regionais.  

(06) Justiça do Trabalho  
Basicamente também conservada a atual estrutura da Justiça do Trabalho. Como inovação, apenas, 
tanto nas "Sugestões do Supremo", como no anteprojeto da "Comissão" a supressão dos chamados 
"classistas" no TST e Tribunais Regionais, mantidos, apenas, nas "Juntas".  

(07) Justiça dos Estados e do Distrito Federal  
Os dois anteprojetos que serviram de base para nossos comentários trazem inovações dignas de 
destaque, as quais inseridas na futura Constituição proporcionarão uma mais ágil prestação 
jurisdicional. Destacamos: I - no anteprojeto do STF: a) os juizados especiais, em um único grau de 
jurisdição, competentes para conciliação e julgamento de causas civis de pequena relevância definida 
em lei e julgamento de contravenções; b) as turmas de recursos compostos pelos próprios juízes 
locais, sem prejuízo das funções destes em primeiro grau, para julgamento dos feitos civis e criminais 
estabelecidos em lei, salvo declaração de inconstitucionalidade. 
II - no anteprojeto da "Comissão": a) a criação de Tribunais inferiores de 2o. grau sediadas fora das 
Capitais; b) juizados especiais, singulares ou coletivos, para julgar pequenas causas e infrações 
penais a que não se comine pena privativa de liberdade, mediante procedimento oral sumaríssimo 
podendo a lei federal atribuir o julgamento do recurso a turmas formadas por juízes de primeiro grau e 
estabelecer a irrecorribilidade da decisão.  
Destacamos, também, outras normas de natureza administrativa que proporcionarão maior agilização 
à máquina de apoio do Poder Judiciário: a) nomeação dos candidatos concursados aos cargos da 
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magistratura de primeiro grau e dos cargos de apoio a estrutura funcional, pelo próprio Presidente do 
Tribunal; b) remoções, promoções, permutas etc. dos magistrados e serventuários em geral, 
igualmente, pelo Presidente do Tribunal, realizada a indicação, lista tríplice para as promoções por 
merecimento, pelo Tribunal Pleno ou Órgão Especial; c) elaboração pelo próprio Poder Judiciário de 
sua proposta orçamentária. No âmbito federal nele incluído o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, pelo Presidente do Supremo Federal e no estadual, pelo Presidente do Tribunal de Justiça 
(art. 271 do anteprojeto da Comissão). Obs.: Sobre o item acima, evidentemente, terá de figurar na 
Constituição Federal e nas estaduais um percentual destinado ao Poder Judiciário, a fim de ser 
possível a elaboração do orçamento com base em um determinado "quantum".  

(08) Vencimentos dos Magistrados  
Quanto aos vencimentos dos magistrados estaduais, discordamos, data vênia, da sua vinculação aos 
vencimentos, a qualquer título, aos dos Secretários de Estado, conforme previsão nos dois 
anteprojetos. Nos parece, conforme entendimento da maioria dos Tribunais de Justiça, que a 
vinculação deve ser aos Ministros do Supremo Tribunal, como já prevalece no Estado de São Paulo e 
em alguns outros Estados. Reconhecemos que a nossa proposta é extremamente minuciosa, 
entretanto, se torna necessário que tenha sede constitucional a vinculação e, como já explicitado, 
entendemos que os vencimentos dos magistrados (não importa se o magistrado recebe dos cofres da 
União ou do Estado) seja vinculado àqueles percebidos pelos Ministros do Supremo. Com isto se 
evitará a disparidade de vencimentos entre os magistrados estaduais. O Poder Judiciário, 
compreende a magistratura federal e a estadual, mas o Poder Judiciário constitui um todo e os seus 
juízes não podem sofrer discriminação quanto aos seus vencimentos, percebendo para o exercício do 
mesmo cargo vencimentos diversos, daí a nossa proposta de vinculação dos vencimentos da 
magistratura nacional aos do Supremo Tribunal Federal. 
 
 
   EMENDA:00509 NÃO INFORMADO 
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:   
   Substitua-se o título da Seção II de "Do  
Tribunal Constitucional" por "Do Supremo Tribunal Constitucional.  
Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:  
"Art. 13. O Supremo Tribunal Constitucional é  
composto de nove Ministros: três escolhidos pelo  
Presidente da República, três escolhidos pela  
Câmara dos Deputados e três pelo Conselho Federal  
da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho  
Nacional de Magistratura e pelos Conselhos Federal  
e Estaduais do Supremo Ministério Público, respectivamente."  
Substitua-se do art. 13, inciso II, a  
expressão "doze anos" pela "nove anos".  
Substitua-se do art. 13, inciso III, a  
expressão "vencimentos fixados para os Ministros  
de Estado" por "uma remuneração não inferior à  
mais elevada dos Tribunais Superiores de Justiça".  
Acrescente-se inciso ao artigo 13.  
"Inciso: Presidirá o Supremo Tribunal  
Constitucional o Ministro eleito por seus pares".  
Substitua-se a redação completa dos incisos,  
alíneas e parágrafos do artigo 14 pela seguinte:  
"Art. 14. Compete ao Supremo Tribunal Constitucional:  
I - Declarar o impedimento do Presidente e do  
Vice-Presidente da República ou a vacância dos  
respectivos cargos, por solicitação do Congresso Nacional.  
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II - Processar e julgar originalmente:  
a) nos crimes comuns, o Presidente da  
República, o Vice-Presidente, os Deputados e  
Senadores, os Ministros de Estado e dos Tribunais  
Superiores de Justiça e o Procurador-Geral da República;  
b) os litígios entre Estados estrangeiros ou  
organismos internacionais e a União, os Estados, o  
Distrito Federal ou os Territórios;  
c) os mandatos de segurança, habeas corpus e  
ação popular contra atos do Presidente da  
República, das Mesas da Câmara e do Senado  
Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Conselho  
Nacional da Magistratura, do Tribunal de Contas da  
União, ou de seus presidentes e do Procurador-  
Geral da República;  
d) a representação do Presidente da  
República, das Mesas do Senado Federal ou da  
Câmara dos Deputados ou de um quarto dos membros  
de uma das Casas, do Presidente do Supremo  
Tribunal Federal, do Procurador-Geral da  
República, de Governador de Estado, do Conselho  
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,  
entidades associativas de âmbito nacional criadas  
de acordo com a lei, partido político, ou de dez  
mil (10.000) cidadãos eleitores, para fins de  
declaração de inconstitucionalidade por ação ou  
omissão ou para interpretação de lei ou ato  
normativo federal ou estadual;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) a execução das sentenças, nas causas de  
sua competência originária, facultada a delegação  
de atos processuais.  
Parágrafo único. Verificando-se a  
inconstitucionalidade por omissão, o Supremo  
Tribunal Constitucional recomendará ao Poder  
Legislativo competente a edição da norma faltante.  
III - Julgar como instância recursal:  
a) o recurso de ofício é obrigatório contra  
decisões dos Tribunais de todo o País que  
declararam a invalidade em face desta  
Constituição, de lei ou ato normativo  
federal, estadual ou municipal;  
b) o recurso voluntário da parte interessada  
nas causas em que for declarada válida lei ou ato  
normativo federal, estadual ou municipal cuja  
constitucionalidade haja sido suscitada durante o processo.  
§ 1o. Nos casos deste inciso a decisão se  
limitará à questão Constitucional, devolvendo-se  
os autos ao Tribunal ou Juízo de origem para  
prosseguimento do feito ou novo julgamento da  
causa, conforme couber.  
§ 2o. As decisões do Supremo Tribunal  
Constitucional que declararem a invalidade de lei  
ou ato normativo serão proferidas pela maioria  
absoluta de seus membros e produzirão efeitos  
legais e obrigatórios para todos os Poderes do  
Estado a partir de sua aplicação. 
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Incluir, no § 1o. do art. 14, após "ação de  
inconstitucionalidade", "para interpretação de lei  
ou ato normativo com eficácia de lei". 
Justificativa: 
A competência fixada para o Supremo Tribunal Constitucional pelo Anteprojeto o coloca como 
instância de 4º grau, na forma de recurso extraordinário como previsto no inciso II do art. 14. 
A proposta objeto desta emenda visa colocar o Tribunal Constitucional no lugar próprio como 
intérprete da Constituição e seu guardião. Permite levar ao Tribunal toda a matéria constitucional 
objeto de decisão em qualquer processo. 
A sua competência originária é também melhor definida e racionalizada na proposta apresentada. 
É necessário também, incluir no § 19 do artigo 14 a interpretação de lei em tese ou de ato normativo 
com eficácia de lei como objeto da ação ali prevista e incluir os Governadores dos Estados como 
possíveis autores desta ação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:01231 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  
Inclua-se entre a Seção I e a II, Seção,  
remunerando-se as demais:  
SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Constitucional  
Art. A - O Supremo Tribunal Constitucional  
com sede na Capital da União e jurisdição em todo  
território nacional, compõe-se de nove cidadãos  
maiores de trinta de cinco anos, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo  
Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal.  
§ 1o. - Os membros do Supremo Tribunal  
Constitucional, que terão o título de Ministro,  
serão previamente indicados:  
a) 1/3 pelo Presidente da República;  
b) 1/3 pela Câmara dos Deputados;  
c) 1/3, respectivamente, pelo Conselho  
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo  
Conselho Nacional da Magistratura e pelos  
Conselhos Federal e estaduais do Supremo  
Ministério Público.  
§ 2o. - Presidirá o Supremo Tribunal  
Constitucional o Ministro eleito por seus pares.  
Art. B - O cargo de Ministro do Supremo  
Tribunal Constitucional será exercido uma única  
vez pelo período improrrogável de nove anos, sendo  
incompatível com o exercício de mandato eletivo ou  
função de confiança em qualquer dos Poderes do Estado.  
Art. C - Os Ministros do Supremo Tribunal  
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Constitucional gozam das prerrogativas próprias da  
Magistratura e sujeitam-se aos seus impedimentos,  
fazendo o jus a uma remuneração não inferior à  
mais elevada dos Tribunais Superiores de Justiça.  
Art. D - Compete ao Supremo Tribunal Constitucional:  
I - Declarar o impedimento do Presidente e do  
Vice-Presidente da República ou a vacância dos  
respectivos cargos, por solicitação do Congresso Nacional;  
II - Processar e julgar originariamente:  
a) nos crimes comuns, o Presidente da  
República, o Vice-Presidente, os Deputados e  
Senadores, os Ministros de Estado e dos Tribunais  
Superiores de Justiça e o Procurador-Geral da República;  
b) os litígios entre os Estados estrangeiros  
ou organismos internacionais e a União, os  
Estados, o Distrito Federal ou os Territórios;  
c) os mandatos de segurança, habeas corpus e  
ação popular contra atos do Presidente da  
República, das Mesas da Câmara e do Senado  
Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Conselho  
Nacional da Magistratura, do Tribunal de Contas da  
União, ou de seus presidentes e do Procurador-  
Geral da República;  
d) a representação do Presidente da  
República, das Mesas do Senado Federal ou da  
Câmara dos Deputados ou de um quarto dos membros  
de uma das Casas, do Presidente do Supremo  
Tribunal Federal, do Procurador-Geral da  
República, de Governador de Estado, do Conselho  
Federal a Ordem dos Advogados do Brasil, entidades  
associativas de âmbito nacional criadas de acordo  
com a lei, partido político, ou de dez mil  
(10.000) cidadãos eleitores, para fins de  
declaração de inconstitucionalidade por ação ou  
omissão ou para interpretação de lei ou ato  
normativo federal ou estadual;  
e) as revisões criminais e ações rescisórias  
de seus julgados;  
f) a execução das sentenças, nas causas de  
sua competência originária, facultada a delegação  
de atos processuais.  
Parágrafo único - Verificando a  
inconstitucionalidade por omissão, o Supremo  
Tribunal Constitucional recomendará ao Poder  
Legislativo competente a edição da norma faltante.  
III - julgar como instância recursal:  
a) o recurso de ofício e obrigatório contra  
decisões dos Tribunais de todo o País que  
declararem a invalidade em face desta  
Constituição, de lei ou ato normativo federal,  
estadual ou municipal;  
b) o recurso voluntário da parte interessada  
nas causas em que for declarada válida lei ou ato  
normativo federal, estadual ou municipal cuja  
constitucionalidade haja sido suscitada durante o processo.  
§ 1o. - Nos casos deste inciso a decisão se  
limitará à questão Constitucional, devolvendo-se  
os autos ao Tribunal ou Juízo de origem para  
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prosseguimento do feito ou novo julgamento da  
causa, conforme couber.  
§ 2o. - As decisões do Supremo Tribunal  
Constitucional que declararem a invalidade de lei  
ou ato normativo serão proferidas pela maioria  
absoluta de seus membros e produzirão efeitos  
gerais e obrigatórios para todos os Poderes do  
Estado a partir de sua publicação.  
Art. E - Lei Complementar estabelecerá as  
condições de organização e funcionamento do  
Supremo Tribunal Constitucional, bem como o  
processo das causas e recursos de sua competência. 
Justificativa:  
Sabe-se que a "jurisdição constitucional" costuma ser exercida nos países que possuem "constituição 
rígida", isto é, dotada de supremacia em face das normas jurídicas de menor hierarquia ou 
infraconstitucionais. O que é levado a efeito mediante dois sistemas de controle de 
constitucionalidade perfeitamente distintos, que a doutrina especializada designa de (a) sistema 
difuso e (b) sistema concentrado. 
Com ressalva das naturais variantes histórico-culturais que prevalecem em cada ordenamento 
constitucional, pode-se afirmar que primeiro desses sistemas (difuso) experimenta a difusão ou 
desconcentração do controle judicial da constitucionalidade das leis ("judicial review"), de tal sorte que 
a todo e qualquer juiz ou tribunal é permitido declarar uma lei ou ato normativo incompatível com a 
constituição e, em consequência, deixar de aplicá-lo nos processos judiciais trazidos à sua 
congn1çao e julgamento. O protótipo de tal sistema é o vigorante nos Estados Unidos da América 
desde a célebre decisão do "Chief Justice" JOHN MARSHALL no caso "Marbury versus Madison", 
julgado pela Suprema Corte norte-americana no ano de 1803, que formalizou a competência do 
Poder Judiciário para controlar a validade das leis menores em face da Constituição. 
Já no sistema dito concentrado, que predomina nos países europeus, a tutela da supremacia da Lei 
Maior acha-se circunscrita a um órgão especial do Poder Judiciário, conforme ocorre na Áustria, Itália 
e Alemanha, ou a um órgão político singularizado, como se dá “Conseil Constitutionnel" em França, 
mas em qualquer caso dotado de atribuição para proferir com exclusividade “julgamentos 
constitucionais", ou seja, decisões acerca da validade constitucional das regras de objetivo. 
A distinção entre o controle difuso e o concentrado é bem caracterizada no comentário de GIUSEPPE 
DE VERGOTTINI, o festejado catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Bolonha, que 
expõe:  
"En la hipótesis de control difuso cualquier juez es titular del poder verificador de la compatibilidad con 
la Constitucion de las normas que ha de aplicar. No tiene, empero, el poder de anular estas normas 
sino simplesmente de no aplicar-las ao caso que se le somete. Todo juez es habilitado para 
reexaminar la cuestion pudiendo darse evidnetes contrastes jurisprudenciales, y pudiendose tambien 
replantear el mismo caso con el tempo. 
En el caso de control concentrado, el juicjo sobre la conformidad con la Constitución se confía a un 
órgano constitucional  ad hoc que obra como garante de la misma Constitución. Se trata de tribunales 
o Cortes constitucionales, que en los sistemas federales tienen tambiém atribuciones fundamentales 
sobre las relaciones entre el Estado central y los Estados miembros , y que en general acumulam 
otras numerosas competências. Es caractéristica de los procedimentos ante las Cortes jurisdicionales 
que se les reconozca la posibilidad de iniciarlos además de en los procesos pendientes, a iniciativa 
deI juez o a excepción de parte, también con acción directa y que y sentencia tiene efectos / erga 
omnes, consistiendo en una anulación de las no rormas impugnadas" 
(in "Derecho Constitucional Comparado n Ed. Espasa-Cape,Madri, 1985, págs. 196,197). 
Por tradição, inaugurada com nossa 1ª Constituição Republicana de 1891, reconhecidamente 
inspirada no modelo estadunidense por influência de RUI BARBOSA, o Direito Constitucional 
brasileiro alinhou-se ao sistema difuso ou descentralizado de controle da constitucionalidade das leis. 
Todavia, com o tempo, passamos a incorporar técnicas de controle tipicamente concentrado, o que 
se deu com a Constituição de1934 que, embora mantendo princípio da difusão na jurisdição 
constitucional, apresentou três importantes inovações que a partir de então se incorporaram em 
nossa ordem constitucional, a saber: (a) ação direta de inconstitucionalidade para fins de intervenção 
federal nos Estados membros em defesa de princípios constitucionais especificados (art.12, § 2º); (b) 
exigência de maioria absoluta dos membros de tribunais para a declaração de inconstitucionalidade 
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de lei ou ato do poder público (art.179); (c) atribuição de competência ao Senado Federal para 
suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei, ou ato, deliberação ou regulamento, 
quando hajam sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário (art. 91, inciso IV). 
Foi, contudo, na égide da Constituição liberal de 1946 que mais se avançou rumo ao sistema 
concentrado de controle de constitucionalidade. 
Através da Emenda constitucional nº 16, de 6 de dezembro de 1965, foi criada uma nova espécie  
de "ação direta de constitucionalidade”, cujo o julgamento foi deferido originariamente ao Supremo 
Tribunal federal, ficando atribuída a legitimidade ativa, por via de representação, ao Procurador-Geral 
da República, previsão essa que ainda se mantém no vigente ordenamento constitucional pátrio, 
como se infere do art. 119, I, "1", da Constituição outorgada pela Junta Militar, de acordo com a 
redação introduzida pelas Emendas Constitucionais n.º 1/69 e 7/77, que estabelece: 
Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal: 
I - processar e julgar ordinariamente: 
1) a representação do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade ou para interpretação 
de lei ou ato normativo federal ou estadual. 
Essa tendência do constitucionalismo brasileiro em direção do sistema concentrado logrou consumar-
se em grande parte da Europa no pós-guerra, e já começa a tomar corpo na própria América Latina, e 
não sendo exagero afirmar que se trata em realidade de uma tendência universal. 
Adotam-no, a titulo de exemplo, a Constituição da Áustria de 1920 (art., 137 e segs.), da República 
Federal da Alemanha de 1949 (arts.134 a 137), da Espanha de 1978 (arts. 159 a 165), de Portugal de 
1976 (arts 277 a 284), e até mesmo de países socialistas, como a Checoslováquia, de acordo com a 
Lei Constitucional de 27 de outubro de 1968 (art. 86 e segs.), e a Iugoslávia, segundo a Constituição 
de 1974 (art. 205 e segs.). Pode-se citar, ainda, na esteira dessa expansão da jurisdição 
constitucional concentrada, as Constituições da Turquia, de Chipre, da Grécia, da Coréia do Sul e do 
Iraque. Na América Latina essa tendência no sentido da criação de tribunais constitucionais já atingiu 
as recentes Constituições do Equador de 1978 (art. 140 e segs.) e do Peru de 1979 (arts. 296 a 305). 
Impede reconhecer, de outra parte, que sistema difuso adotado no Brasil não tem operado de forma 
satisfatória, notadamente no que respeita à proteção dos direitos humanos e à aplicação pretoriana 
do capítulo constitucional referente à ordem econômica e social, que não tem atendido aos reclamos 
da justiça e do bem comum. Tal se deve, de um lado, por que o Supremo Tribunal Federal, que se 
posiciona no ápice de nossa pirâmide judicial, não tem conseguido atuar como uma verdadeira corte 
Constitucional, seja através de suas competências originárias como recursais, tamanhas que são 
suas atribuições judicantes e o volume de processos distribuídos anualmente a seu superior exame. 
Por essas e outras razões que não cabe aqui aprofundar, é certo que a nossa atual Suprema Corte, 
contrariamente aos desígnios em que radicou a sua criação, acabou por transformar-se numa 3ª 
instância com jurisdição nacional para a uniformização da jurisprudência de todo País e para o 
julgamento de questões de direito federal consideradas relevantes, como evidência o seu próprio 
Regimento Interno (art.327 e segs). Por outro lado, o controle de constitucionalidade exercido 
ordinária e incidentemente pelos demais Tribunais e Juízos monocráticos, tanto federais quanto 
estaduais, como se dá através da chamada "via de exceção” nos processos contenciosos de toda 
espécie, pouco tem servido para a indispensável tutela da supremacia da constituição e menos ainda 
para o processo de nossa jurisprudência constitucional segundo as exigências de uma democracia de 
massas e tão carente de proteção dos direitos individuais e coletivos. Vale colacionar, nessa linha de 
ideias, o magistério abalizado de JOSÉ AFONSO DA SILVA: 
"A posição da Corte Suprema dos Estados Unidos suaviza lá os defeitos dos critérios de jurisdição 
constitucional difusa. No caso brasileiro e nos países que não tenham a mesma estrutura, os mesmos 
fundamentos que dão a excelência e a base do norte-americano, o sistema difuso gera defeitos. De 
fato, a questão de constitucionalidade é examinada por via de exceção como questão prejudicial a 
decisão da lide por juízes não muito afeitos ao direito público, não por culpa deles, mas em 
decorrência do sistema de ensino jurídico do país que dá ênfase ao direito privado, e porque os 
juízes, na sua judicatura inicial em marcas do interior, se deparam basicamente com relações de 
direito privado. Outro defeito decorre também daí. É que o juiz num processo concreto tem como 
primeiro plano a decisão da lide. A questão da constitucionalidade, quando arguida em defesa, 
e puramente incidental. Não é questão fundamental para o caso. Sua preocupação consiste em dar 
solução a lide. Sua visão não é a de que existe uma lei inconstitucional que deve ser julgada tal, de 
preferência, a fim de prevalecer a constituição. Ele é mesmo orientado por um principio inverso a 
isso, qual seja o de que deve decidir a lide sempre que possível / sem declarar a 
inconstitucionalidade da lei que lhe serve de fundamento, tanto que nem precisa conhecer da 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

arguição de inconstitucionalidade se outro fundamento lhe permitir decidir a lide em favor do arguinte. 
Outro defeito ainda está no modo de exercício do controle de constitucionalidade por via de exceção, 
qual seja o de que fica sujeito a iniciativa da parte, sob o argumento de que o juiz não pode conhecer 
da questão de constitucionalidade, se ela não for alegada em defesa. O sistema de controle difuso 
não permite que o juiz conheça de oficio da questão de constitucionalidade. Por isso o sistema 
provoca sérias injustiças, porque contribui para o desrespeito ao principio da igualdade perante a 
Justiça. Há até quem observa que, nessa matéria, os demandantes ficam divididos em dois grupos. 
Um, que seria daqueles de mais sorte, que tiveram mais condições de arranjar um advogado com 
visão mais ampla do problema constitucional, e tiveram condições de alegar com mais propriedade a 
inconstitucionalidade de lei ou ato que fundamenta a pretensão do autor, com real possibilidade de 
obter a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato e assim livrar-se da condenação judicial ou 
de algo semelhante. O outro grupo seria daqueles que, por qualquer razão, não tiveram sorte de 
arranjar um advogado alertado para o problema, que, por qualquer motivo, não invocaram a 
inconstitucionalidade da mesma lei ou ato e, por isso, ficaram sujeitos a um julgamento da lide em 
seu desfavor. Ora, como a decisão, no primeiro caso, não importa coisa julgada em relação ao 
segundo, no que tange i declaração de inconstitucionalidade, porque esta só tem efeito inter partes, 
temos que um mesmo fundamento da lide tratamento desigual. O leigo realmente não pode 
compreender uma coisa dessas, e há de ficar indagando pelo resto da vida: como que o primeiro 
demandante teve ganho de causa com a declaração de inconstitucionalidade da lei, julgada assim 
inaplicável ao caso concreto, enquanto o segundo perdeu a causa exatamente porque foi aplicada a 
mesma lei ao seu caso? (na monografia "Tribunais Constitucionais e Jurisdição Constitucional", 
constante da "Revista Brasileira de Estudos Políticos", da Universidade Federal de Minas Gerais, nºs. 
60/61, janeiro/julho de 1985, pags. 515-517). 
Tudo aconselha, enfim, a adoção entre nós do sistema concentrado de controle de 
constitucionalidade das leis e dos multiformes atos normativos emanados dos incontáveis canais da 
burocracia estatal, a ler feita através da previsão na futura Constituição democrática de um autentico 
Tribunal ou Corte Constitucional. 
Acreditamos que esse Tribunal assim imaginado deva ostentar competências múltiplas e de natureza 
político-jurídicas, como, aliás, é próprio da jurisdição constitucional, eis que, no dizer de GERHARD 
LEIBHOLS - "debaixo de cada litígio constitucional se esconde uma questão politica suscetível de 
converter-se num problema de Poder” (Cf. "Problemas Fundamentales de la Democracia Moderna", 
Madrid, 1971, pág. 148). Seria dizer, ainda, com FERDINANO LASSALE, na obra clássica do 
constitucionalismo sociológico, que - "os problemas constitucionais não são problemas (apenas) de 
direito, mas do Poder" (in "Que é uma Constituição", Ed. Villa Martha, Porto Alegre-R5, 1980, pág. 
73). Atento a essa inafastável constatação, já afirmara CHARLES EISENMANN em 1928. - "Par la 
nature même des choses, la justice constitutionnelle est comme un miroir oü se reflete - fragmentaire 
sans doute mais fidêle l'image des luttes politiques supremes d'un pays - qu'elle a précisément pour 
effet de transformer en derniére analyse en litiges de droit" (Cf. a obra coletiva intitulada "Cours 
Constitutionnelles Européennes et Droits Fondamentaux", dedicada à "Justiça Constitucional”, sob a 
coordenação de LOUIS FAVOREU, págs. 29-30). No mesmo diapasão sustenta o Mestre de 
Florença, MAURO CAPPELLETTI, considerado o maior estudioso do tema no direito comparado: - "O 
controle Judicial de constitucionalidade das leis sempre é destinado, por sua própria natureza, a ter 
também uma coloração política mais ou menos evidente, mais ou menos acentuada, vale dizer, a 
comportar urna ativa e criativa intervenção das Cortes invertidas daquela função de controle, na 
dialética das forças políticas do Estado" (in "O controle Judicial de constitucionalidade das leis no 
direito comparado", Ed. Sergio Fabris, Porto Alegre - RS, 1984, pág. 114). 
Em face dessa investidura ao mesmo tempo jurisdicional e política o Tribunal Constitucional, a 
presente proposição reverenciou algumas competências tradicionais do nosso Supremo Tribunal 
Federal, agregando a elas, por inspiração dos mais prestigiados modelos europeus (Itália, Espanha, 
Alemanha e Portugal), as atribuições típicas de um tribunal prestador da Jurisdição constitucional. 
Assim, ao lado das competências originárias e recursais atinentes ao controle de constitucionalidade 
das leis, incluiu-se atribuições que, por sua transcendência político-institucional, devem inserir-se no 
exame e julgamento desse Magno Tribunal, como é o caso da declaração da vacância do cargo de 
Presidente e Vice-Presidente da República, que tem sido objeto de indevidas manipulações golpistas 
em nossa história republicana. Merece destaque, também, o controle de inconstitucionalidade "por 
omissão" do legislador em bem cumprir uma obrigação constitucional, consoante já expressamente 
previsto no art. 283 da Constituição Portuguesa de 1976. Com isso, o Tribunal Constitucional assume 
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um papel propulsor e de vigilância quanto ao cumprimento pelas instituições governativas dos 
programas de cunho social e econômico ditados pela Lei Maior. 
Releva notar, ademais, que a previsão o Tribunal Constitucional é feita no capítulo relativo às 
"Garantias da Constituição", seguindo-se, desse modo, o exitoso modelo italiano e português. 
Permite-se 'com essa arrumação topográfica, manter nossa tradição republicana que coloca o 
Supremo Tribunal Federal no vértice da organização Judicial, o qual continuará exercendo as 
excelsas competências originárias e recursais que lhe têm endereçado os legisladores constituintes, 
exceção feita das atribuições ora cometidas ao Tribunal Constitucional, cujo pronunciamento passa a 
ser definitivo e obriga todos os órgãos do Poder Judiciário, a bem dizer todos os Poderes do Estado. 
Confiamos, por derradeiro, que a criação de um Tribunal Constitucional nos moldes sugeridos, de 
perfil político-Judicante, de composição híbrida e renovável a cada nove anos, atenderá ao 
dinamismo da época presente e futura, propiciando a permanente adaptação da Constituição às 
realidades emergentes. Além disso, propiciará a formação de um patriótico e vigoroso "sentimento 
constitucional” de quer por razões histórico-culturais que não cabe aqui discutir, tanto carece o 
grande povo brasileiro: Esse sentimento constitucional, do qual a Corte Constitucional será o fiel 
depositário, é por certo a melhor garantia das constituições democráticas contra a tentação autoritária 
e os percalços na trajetória política dos povos Cultos. Aí o sentido da oportuna advertência de PABLO 
LUCAS VERDO, o acatado catedrático da Universidade de Madri: 
"En la medida que una Constituición sea la autêntlca carta de identidad nacional de un país, es decir, 
transcriba, fielmente, los requerimentos de aquél, la adhesión afectiva de la sociedad aumentará y 
permanecerá. 
Esto dependerá no sólo de las virtualidades del documento básico, también de la clase política 
(Gobierno y Oposición) que ajuste su juego político al espíritu de la Carta Magna (in "El sentimiento 
constitucional", Ed. Reus. Madrid, 1985, pág. 149). 
Temos razões para acreditar, por fim, que nosso Tribunal Constitucional, estimulado pelos advogados 
constitucionalistas que passarão a especializar-se para a atuação em seu plenário, bem como e 
sobretudo pela vigilância de toda a cidadania que, de forma recíproca, receberão estímulo da 
jurisprudência do Tribunal de Garantia da Constituição, fará com que floresça a fé na constituição, 
único meio de torná-la duradoura e servir de receita à paz social. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:01150 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:   
   Substitutivo do Relator  
Inclua-se o seguinte artigo, na parte  
relativa às disposições Gerais do Judiciário -  
Seção I:  
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: 
O projeto omitiu esse ponto, de fundamental importância. Creio que se deve, agora, suprir essa falha 
disciplinando a questão da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público. 
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Parecer:   
   O quórum para declaração da inconstitucionalidade precisa ser estabelecido a nível constitucional. 
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:03020 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se aos Capítulos referentes ao Poder  
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública  
e Advocacia, todos do Título V do Anteprojeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, a redação seguinte:  
CAPÍTULO III  
DO JUDICIÁRIO  
SEÇÃO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. São órgãos do Judiciário:  
I - Supremo Tribunal Federal;  
II - Superior Tribunal de Justiça;  
III - Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;  
IV - Tribunais e Juízes do Trabalho;  
V - Tribunais e Juízes Eleitorais;  
VI - Tribunal e Juízes Militares;  
VII - Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios;  
VIII - Tribunais e Juízos Agrários.  
Parágrafo único. Os tribunais Superiores da  
União têm sede na Capital da República e  
jurisdição em todo o território nacional.  
Art. Lei complementar, denominada Lei  
Orgânica da Magistratura Nacional, estabelecerá  
normas relativas à organização, ao funcionamento, à  
disciplina, às vantagens, aos direitos e aos  
deveres da Magistratura, respeitadas as garantias  
e proibições previstas nesta Constituição ou dela  
decorrentes, observados os seguinte princípios:  
I - ingresso, por concurso público de provas  
e títulos, com a participação do Ministério  
Público e da Ordem dos Advogados do Brasil;  
II - 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  
observada a classe de origem;  
III - aposentadoria compulsória aos setenta  
anos por invalidez, e voluntária após trinta anos  
de serviço, dos quais cinco anos de legítimo  
exercício na magistratura, sempre com proventos integrais;  
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IV - o ato de remoção, disponibilidade e  
aposentadoria do Magistrado, por interesse  
público, fundar-se-á em decisão do respectivo  
Tribunal, por voto dois terços de seus membros,  
assegurada ampla defesa.  
Art. Um quinto dos cargos dos Tribunais  
Estaduais e do Distrito Federal será composto,  
alternadamente, de membros do Ministério Público  
local e advogados, de notório saber jurídico e  
reputação ilibada, com mais de dez anos de  
experiência profissional, indicados em lista  
sêxtupla, integrada por três nomes escolhidos pelo  
Tribunal e três pela instituição de origem.  
Art. Os magistrados gozam de garantias e  
estão sujeitos e vedações, sob pena de perda do  
cargo judiciário:  
§ 1o. São garantias:  
a) a vitaliciedade, não podendo perder o  
cargo senão por sentença judicial;  
b) a inamovibilidade, salvo por motivo de  
interesse público, na forma do inciso V do artigo;  
c) a irredutibilidade de vencimentos,  
sujeitos, entretanto, aos impostos gerais,  
inclusive o de renda e os extraordinários;  
§ 2o. São vedações:  
a) exercer, ainda que em disponibilidade,  
outro cargo ou função, salvo o de magistério;  
b) receber, a qualquer título ou pretexto,  
percentagem de custas em qualquer processo;  
c) dedicar-se a atividade político-partidária.  
Parágrafo único. No primeiro grau de  
jurisdição, a vitaliciedade será adquirida após  
dois anos de exercício, não podendo o juiz, nesse  
período, perder o cargo, senão por proposta do  
Tribunal a que estiver subordinado.  
Art. .Compete privativamente aos Tribunais:  
I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar  
seus regimentos internos, observado o disposto na  
lei quanto à competência e ao funcionamento dos  
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;  
II - organizar suas secretarias e serviços  
auxiliares e os dos juízes que lhes forem  
subordinados, provendo-lhes os cargos por  
concursos público de provas ou de provas e título;  
III - conceder licença, férias e outros  
afastamentos a seus membros e aos juízes e  
servidores que lhe forem imediatamente subordinados.  
Art. .Compete privativamente aos tribunais  
Superiores e aos Tribunais de Justiça:  
I - dispor, pela maioria de seus membros,  
sobre a divisão e organização judiciárias;  
II - propor ao Poder Legislativo:  
a) a alteração do número de seus membros e  
dos Tribunais Inferiores;  
b) a criação e a extinção de cargos e a  
fixação de vencimentos de seus membros, dos  
Juízes, inclusive dos Tribunais Inferiores, onde  
houver, e dos serviços auxiliares.  
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Art. .Os magistrados, nas causas sujeitos à  
sua jurisdição, poderão declarar a  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do  
Poder Público, exigindo-se, para os Tribunais, o  
voto de dois terços de seus membros.  
[...] 
Justificativa: 
Buscou-se aprimorar a redação dos textos, reduzindo, tanto quanto possível, o número de 
dispositivos, considerados excessivos, e, sobretudo, compatibilizá-los entre si e com as propostas 
neles contidas. 
Não foi tarefa fácil a de reduzir o excessivo número de dispositivos concernentes ao Poder Judiciário, 
posto que constitui tradição no nosso direito constitucional a disciplina quase que pormenorizada da 
matéria. 
Prevê-se, desde logo, a edição da lei orgânica de magistratura que se possibilita à legislação 
infraconstitucional o melhor detalhamento de inúmeras soluções preconizadas no Anteprojeto. 
Além das normas que afiançam as garantias de independência e autonomia, inclusive administrativa 
e financeira, da magistratura, fixam-se as regras fundamentais de organização do Poder Judiciário. 
Na repartição de competências entre os Tribunais, buscou-se compatibilizar os textos, 
designadamente os que se relacionam com a criação de um Tribunal Superior de Justiça com a 
finalidade precípua de uniformizar a jurisprudência em matéria de direito comum. 
A solução preconizada pelo Anteprojeto, no particular, é merecedora do maior apoio, tendo em vista a 
total impossibilidade de a Corte Suprema, com o reduzido número de Juízes que possui, servir a um 
só tempo de Corte Constitucional e de Corte de cassação em matéria de direito comum. 
Respeitada a solução, buscou-se apenas compatibilizá-la, deixando ao Supremo toda a matéria 
constitucional, inclusive a competência de uniformizar a jurisprudência, julgando, não apenas os 
recursos interpostos contra decisão que contrarie a lei maior, como também aqueles contra decisão 
que der à Constituição interpretação diversa de que lhe haja atribuído outro Tribunal. 
Assim teremos, além de representações por inconstitucionalidade e do recurso extraordinário contra 
decisão que contrariar dispositivo da Constituição, a possibilidade de o Supremo Tribunal, uniformizar 
o entendimento dos Tribunais em matéria constitucional, o mesmo ocorrendo, simetricamente, em 
relação à lei federal, a cargo do Tribunal Superior de Justiça. 
Respeitadas as soluções indicadas no Anteprojeto, quanto aos demais dispositivos, procurou-se 
sobretudo excluir do texto os excessos e a matér1a nitidamente de natureza infraconstitucional, o 
mesmo ocorrendo nos capítulos dedicados ao Ministério Público, a Defensoria e à Advocacia. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:02859 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se aos Capítulos referentes ao Poder  
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública  
e Advocacia, todos do Título V do Projeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, a redação seguinte:  
CAPÍTULO IV  
DO JUDICIÁRIO  
SEÇÃO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. São órgãos do Judiciário:  
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I - Supremo Tribunal Federal;  
II - Superior Tribunal de Justiça;  
III - Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;  
IV - Tribunais e Juízes do Trabalho;  
V - Tribunais e Juízes Eleitorais;  
VI - Tribunal e Juízes Militares;  
VII - Tribunais e Juízes dos Estados, do  
Distrito Federal e Territórios;  
VIII - Tribunais e Juízos Agrários.  
Parágrafo único. Os tribunais Superiores da  
União têm sede na Capital da República e  
jurisdição em todo o território nacional.  
Art. Lei complementar, denominada Lei  
Orgânica da Magistratura Nacional, estabelecerá  
normas relativas à organização, ao funcionamento, à  
disciplina, às vantagens, aos direitos e aos  
deveres da Magistratura, respeitadas as garantias  
e proibições previstas nesta Constituição ou dela  
decorrentes, observados os seguintes princípios:  
I - ingresso, por concurso público de provas  
e títulos, com a participação do Ministério  
Público e da Ordem dos Advogados do Brasil;  
II - 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  
observada a classe de origem;  
III - aposentadoria compulsória aos setenta  
anos por invalidez, e voluntária após trinta anos  
de serviço, dos quais cinco anos de legítimo  
exercício na magistratura, sempre com proventos integrais;  
IV - o ato de remoção, disponibilidade e  
aposentadoria do Magistrado, por interesse  
público, fundar-se-á em decisão do respectivo  
Tribunal, por voto dois terços de seus membros,  
assegurada ampla defesa.  
Art. Um quinto dos cargos dos Tribunais  
Estaduais e do Distrito Federal será composto,  
alternadamente, de membros do Ministério Público  
local e advogados, de notório saber jurídico e  
reputação ilibada, com mais de dez anos de  
experiência profissional, indicados em lista  
sêxtupla, integrada por três nomes escolhidos pelo  
Tribunal e três pela instituição de origem.  
Art. Os magistrados gozam de garantias e  
estão sujeitos e vedações, sob pena de perda do  
cargo judiciário:  
§ 1o. São garantias:  
a) a vitaliciedade, não podendo perder o  
cargo senão por sentença judicial;  
b) a inamovibilidade, salvo por motivo de  
interesse público, na forma do inciso V do artigo;  
c) a irredutibilidade de vencimentos,  
sujeitos, entretanto, aos impostos gerais,  
inclusive o de renda e os extraordinários;  
§ 2o. São vedações:  
a) exercer, ainda que em disponibilidade,  
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outro cargo ou função, salvo o de magistério;  
b) receber, a qualquer título ou pretexto,  
percentagem de custas em qualquer processo;  
c) dedicar-se a atividade político-partidária.  
Parágrafo único. No primeiro grau de  
jurisdição, a vitaliciedade será adquirida após  
dois anos de exercício, não podendo o juiz, nesse  
período, perder o cargo, senão por proposta do  
Tribunal a que estiver subordinado.  
Art. .Compete privativamente aos Tribunais:  
I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar  
seus regimentos internos, observado o disposto na  
lei quanto à competência e ao funcionamento dos  
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;  
II - organizar suas secretarias e serviços  
auxiliares e os dos juízes que lhes forem  
subordinados, provendo-lhes os cargos por  
concursos público de provas ou de provas e título;  
III - conceder licença, férias e outros  
afastamentos a seus membros e aos juízes e  
servidores que lhe forem imediatamente subordinados.  
Art. .Compete privativamente aos tribunais  
Superiores e aos Tribunais de Justiça:  
I - dispor, pela maioria de seus membros,  
sobre a divisão e organização judiciárias;  
II - propor ao Poder Legislativo:  
a) a alteração do número de seus membros e  
dos Tribunais Inferiores;  
b) a criação e a extinção de cargos e a  
fixação de vencimentos de seus membros, dos  
Juízes, inclusive dos Tribunais Inferiores, onde  
houver, e dos serviços auxiliares.  
Art. Os magistrados, nas causas sujeitos à  
sua jurisdição, poderão declarar a  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do  
Poder Público, exigindo-se, para os Tribunais, o  
voto de dois terços de seus membros.  
[...] 
Justificativa: 
Buscou-se aprimorar a redação dos textos, reduzindo, tanto quanto possível, o número de 
dispositivos, considerados excessivos, e, sobretudo, compatibilizá-los entre si e com as propostas 
neles contidas. 
Não foi tarefa fácil a de reduzir o excessivo número de dispositivos concernentes ao Poder Judiciário, 
posto que constitui tradição no nosso direito constitucional a disciplina quase que pormenorizada da 
matéria. 
Prevê-se, desde logo, a edição da lei orgânica de magistratura que se possibilita à legislação 
infraconstitucional o melhor detalhamento de inúmeras soluções preconizadas no Anteprojeto. 
Além das normas que afiançam as garantias de independência e autonomia, inclusive administrativa 
e financeira, da magistratura, fixam-se as regras fundamentais de organização do Poder Judiciário. 
Na repartição de competências entre os Tribunais, buscou-se compatibilizar os textos, 
designadamente os que se relacionam com a criação de um Tribunal Superior de Justiça com a 
finalidade precípua de uniformizar a jurisprudência em matéria de direito comum. 
A solução preconizada pelo Anteprojeto, no particular, é merecedora do maior apoio, tendo em vista a 
total impossibilidade de a Corte Suprema, com o reduzido número de Juízes que possui, servir a um 
só tempo de Corte Constitucional e de Corte de cassação em matéria de direito comum. 
Respeitada a solução, buscou-se apenas compatibilizá-la, deixando ao Supremo toda a matéria 
constitucional, inclusive a competência de uniformizar a jurisprudência, julgando, não apenas os 
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recursos interpostos contra decisão que contrarie a lei maior, como também aqueles contra decisão 
que der à Constituição interpretação diversa de que lhe haja atribuído outro Tribunal. 
Assim teremos, além de representações por inconstitucionalidade e do recurso extraordinário contra 
decisão que contrariar dispositivo da Constituição, a possibilidade de o Supremo Tribunal, uniformizar 
o entendimento dos Tribunais em matéria constitucional, o mesmo ocorrendo, simetricamente, em 
relação à lei federal, a cargo do Tribunal Superior de Justiça. 
Respeitadas as soluções indicadas no Anteprojeto, quanto aos demais dispositivos, procurou-se 
sobretudo excluir do texto os excessos e a matér1a nitidamente de natureza infraconstitucional, o 
mesmo ocorrendo nos capítulos dedicados ao Ministério Público, a Defensoria e à Advocacia. 
 
 
   EMENDA:08366 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir no Título V, Capítulo IV, Seção I,  
referente às "Disposições Gerais" atinentes ao  
Poder Judiciário, artigo com a redação seguinte, onde couber:  
Art. - Somente pelo voto da maioria absoluta  
de seus membros do respectivo órgão especial,  
poderão os Tribunais declarar a  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do  
Poder Público. 
Justificativa: 
A presente proposta de emende aditiva visa suprir lacuna do Projeto de Constituição, de maneira a 
preservar a exigência do quórum qualificado para a declaração da Inconstitucionalidade no âmbito 
dos Tribunais. Trata-se de exigência sábia e tradicional no Direito Brasileiro como se verifica no artigo 
116 da Constituição em vigor (Emenda constitucional nº 1/1969). 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:16854 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva.  
Acrescente-se ao Art. 191 o seguinte item:  
Item V - Declarar a inconstitucionalidade de  
leis por maioria absoluta dos seus membros, sendo  
considerada decisão definitiva no Supremo Tribunal  
Federal aquela que obtiver dois terços dos votos  
dos seus integrantes. 
Justificativa: 
A declaração de inconstitucionalidade de lei há de ser feita sempre por maioria absoluta, mas para 
efeito de suspensão da norma jurídica constitucional pelo Senado, há de ser aquela assim declarada 
em julgamento que obtiver dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal. 
Há que se fazer a distinção entre declaração definitiva de inconstitucionalidade e declaração de 
inconstitucionalidade que não possa ser considerada definitiva. 
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Quando o Supremo Tribunal Federal decidir por dois terços, impugnando por inconstitucionalidade 
uma lei, a manifestação se impõe como decisão de indiscutível aceitação. Quando, porém, a mais 
Alta Corte decide apenas por maioria absoluta, portanto com menos de dois terços dos seus 
membros, verifica-se que a decisão, além de ter sido vitoriosa por apenas um voto, não tem um 
consenso ou uma aceitação que possa ser considerada definitiva. Daí a distinção que se procura 
fazer com a emenda acima. 
Por outro lado, a declaração de inconstitucionalidade deve ser privativa dos tribunais podendo o juiz, 
como tal, inclui-la na sua sentença, porém sem o caráter enfático e formal que há de possuir esta 
manifestação quando gerada nos tribunais. 
Parecer:   
   Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta. Inobstante, rejeito-a, por não se harmonizar 
com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   
   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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:27511 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Capítulo IV do Título V  
Dê-se ao Capítulo IV e Seções, do Título V,  
do Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação, renumerando-  
se os artigos subsequentes e suprimindo-se os  
art. 11 e 12 das disposições transitórias com a  
renumeração dos demais:  
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Capítulo IV  
Do Poder Judiciário  
Seção I  
Disposições Gerais  
Art. 134 - São Órgãos do Poder Judiciário:  
I - Supremo Tribunal Federal;  
II - Tribunal Federal de Recursos e Juízes  
Federais;  
III - Tribunais e Juízes do Trabalho;  
IV - Tribunais e Juízes Eleitorais;  
V - Tribunais e Juízes Militares;  
VI - Tribunais e Juízes dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios;  
VII - Conselhos Nacional e Estaduais de Justiça.  
§ 1o. - Lei Complementar, denominada Lei  
Orgânica da Magistratura Nacional, estabelecerá  
normas relativas à organização, ao funcionamento,  
à disciplina, às vantagens, aos direitos e aos  
deveres da magistratura, respeitadas as garantias  
e proibições previstas nesta Constituição ou dela  
decorrentes.  
§ 2o. - Sempre que, em cada comarca ou seção  
judiciária, for excedido o índice de trezentos  
processos por Juiz, em cada ano, incumbirá ao  
respectivo tribunal encaminhar proposta de aumento  
do número de cargos.  
Art. 135 - Os juízes gozam das seguintes garantias:  
I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo  
senão por sentença judicial, com eficácia de coisa julgada;  
II - inamovibilidade, salvo por motivo de  
interesse público, fundado em decisão por voto de  
2/3 do respectivo Tribunal.  
III - irredutibilidade de vencimentos,  
sujeitos, entretanto, aos impostos gerais,  
inclusive o de renda e os extraordinários.  
§ 1o. - Aos juízes é vedado:  
I - exercer, ainda que em disponibilidade,  
outro cargo ou função, salvo o magistério;  
II - receber, a qualquer título ou pretexto,  
percentagens ou custas em qualquer processo;  
III - dedicar-se à atividade político-partidária.  
§ 2o. - No primeiro grau, a vitaliciedade  
será adquirida após três anos de exercício, não  
podendo o juiz, nesse período, perder o cargo  
senão por proposta do Tribunal a que estiver vinculado.  
Art. 136. - Somente pelo voto da maioria  
absoluta de seus membros ou dos membros do  
respectivo órgão especial poderão os tribunais  
declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato  
normativo do Poder Público.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda visa aproveitar a organização judiciária atual, com as alterações necessárias para 
promover e dinamizar a prestação jurisdicional em primeiro e segundo graus, e combater a 
morosidade processual, por meio da restrição das hipóteses de recurso à última instância.  
Suprime a criação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto estende que esse, na verdade, consiste 
somente em amis uma nova instância, que, todavia, não impedirá que os processos ainda subam ao 
Supremo Tribunal Federal. 
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Haverá, então, casos, como na Justiça Comum, de um processo poder passar por quatro graus de 
jurisdição, o que viria a favorecer os recursos irrelevantes e meramente protelatórios, viabilizando 
uma morosidade ainda maior na prestação jurisdicional. 
Com a instituição do Superior Tribunal de Justiça, o Substitutivo despreza experiências anteriores, 
como a impossibilidade de um tribunal superior vir a julgar todas as causas do Brasil, e que foi 
resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, através da Emenda nº 2 ao seu Regimento Interno. 
Despreza, também, dentre outras, as atribuições da Lei Orgânica da Magistratura Nacional que, a 
despeito de críticas, estabeleceu normas importantes para a organização e o funcionamento dos 
órgãos que compõem o Poder Judiciário. 
Reconhece-se também a desnecessidade da existência de juízes classistas na Justiça do Trabalho, 
tendo em vista que, se a sua finalidade é a de representar em juízo os pontos de vista das classes 
trabalhadora e patronal sobre as questões suscitadas nos processos, esse encargo já é plenamente 
assumido pelas próprias partes litigantes; se é a de prestar assistência aos reclamantes e reclamados 
destituídos de advogados, isso melhor se atribui a uma defensoria pública; e se a função é a 
judicante, essa pode ser exercida apenas pelo juiz togado, a quem já é exigido conhecimento 
especializado em matéria trabalhista para o provimento do cargo que ocupa. 
A atribuição da competência para propositura da ação de inconstitucionalidade ao Procurador-Geral 
da República e ao conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil impedirá que a pauta de 
julgamento do Supremo Tribunal Federal venha a se tornar sobrecarregada de arguições 
improcedentes, com isso procrastinando, ainda mais, as decisões. Ademais, a notável 
representatividade jurídica desses órgãos legitimam a exclusividade da sua competência. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda. Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:31622 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 141  
Substitua-se o art. 141 pelo seguinte:  
"Art. 141 - Somente pelo voto da maioria  
absoluta de seus membros ou dos membros do  
respectivo órgão especial poderão os tribunais  
pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade da  
lei, ou ato normativo do Poder Público". 
Justificativa: 
Somente deve ter competência para declarar a inconstitucionalidade das leis, o Supremo Tribunal 
Federal. Os demais tribunais, inclusive os Juízes singulares, devem ter competência para pronunciar-
se sobre a inconstitucionalidade, a fim de que, em subindo o processo, a Suprema Corte do país 
possa declarar a inconstitucionalidade. 
Parecer:   
   O Substitutivo, calcado na nossa tradição, adota o sistema difuso de controle de 
constitucionalidade, o que torna incensurável o dispositivo alvo da Emenda. Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:32175 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se aos Capítulos IV e V do Título V  
(artigos 134 a 181), a seguinte redação:  
Capítulo IV  
Do Poder Judiciário  
Seção I  
Disposições Gerais  
[...] 
Seção II  
Do Controle de Constitucionalidade  
Art. - O controle de constitucionalidade das  
leis, tratados e atos normativos, deferidos ao  
Poder Judiciário, compreende:  
I - a declaração de inconstitucionalidade das  
regras jurídicas consubstanciadas naquelas  
espécies normativas;  
II - A verificação da existência de  
inconstitucionalidade por omissão.  
§ 1o. A inconstitucionalidade, que configura  
vício jurídico insanável, pode ocorrer:  
a) por ação, quando o ato vulnerar regras de  
caráter formal desta Constituição ou os princípios  
nela consagrados;  
b) por omissão, quando os órgãos e Poderes do  
Estado deixarem de adotar as medidas que lhes  
forem ordenadas pela Constituição.  
§ 2o. As normas inconstitucionais não se  
revestem de eficácia jurídica e não operam efeitos  
derrogatórios do ordenamento positivo.  
§ 3o. A declaração incidental de  
inconstitucionalidade compete aos juízes e  
tribunais, que deverão recusar aplicabilidade às  
normas e atos inconstitucionais, procedendo,  
inclusive de ofício.  
§ 4o. os Tribunais só poderão declarar a  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do  
Poder Público pelo voto da maioria absoluta dos  
seus membros.  
§ 5o. A ação direta de declaração de  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo  
federal ou estadual, ou de verificação da  
existência de inconstitucionalidade por omissão,  
poderá ser ajuizada perante o Supremo Tribunal  
Federal, nos termos da lei, pelo Procurador-Geral  
da República.  
§ 6o. A revogação superveniente de lei ou ato  
normativo, objeto da ação direta, não a prejudica,  
se deles já decorreram efeitos.  
§ 7o. O Procurador-Geral da República deverá,  
nos casos de representação proposta pelas Mesas da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelos  
Partidos Políticos com representação no Congresso  
Nacional ou pelo Conselho Federal da Ordem dos  
Advogados do Brasil, encaminhá-la ao Supremo  
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Tribunal Federal, sendo-lhe lícito requisitar,  
previamente, as informações que julgar necessárias.  
§ 8o. A declaração de inconstitucionalidade  
em tese, pelo Supremo Tribunal Federal, em  
procedimento iniciado por ação direta:  
a) tem força obrigatória geral;  
b) restaura a eficácia das normas que o ato  
impugnado tenha, eventualmente, revogado;  
c) produz efeitos desde a entrada em vigor da  
norma proclamada inconstitucional, salvo  
deliberação em contrário do Tribunal, ditada por  
motivos de interesse público relevante ou razões  
de equidade.  
§ 9o. Ainda que julgada improcedente a ação  
direta, a decisão nela proferida também terá força  
obrigatória geral, impedindo a sua renovação.  
§ 10. A superveniência de reforma  
constitucional, que torne o ato impugnado  
compatível com o novo ordenamento jurídico,  
operará, a partir de sua promulgação, os seguintes efeitos:  
a) a restauração da eficácia do ato então  
declarado inconstitucional, com a consequente  
desconstituição da decisão judicial; e  
b) a revogação da legislação conflitante.  
§ 11. O reconhecimento da situação a que  
alude o parágrafo anterior dependerá de  
manifestação do Supremo Tribunal Federal, em  
procedimento idêntico ao da representação de  
inconstitucionalidade, mas independentemente de  
qualquer provocação.  
§ 12. Declarada a inconstitucionalidade por  
omissão de medida para tornar efetiva a norma  
constitucional, será assinado prazo ao órgão do  
poder competente para a adoção das providências  
necessárias, sob pena de responsabilidade e  
suprimento do Supremo Tribunal Federal.  
§ 13. Decorrido o prazo aludido no parágrafo  
anterior sem efetivação da medida ordenada, poderá  
o Supremo Tribunal Federal editar resolução, a  
qual, com força de lei, vigerá supletivamente.  
§ 14. O juiz ou tribunal, quando tiver de  
aplicar incidentalmente lei estrangeira, recusar-  
lhe-á eficácia se ela for incompatível com o  
ordenamento constitucional do Estado de que  
emanou, desde que este admita a possibilidade de  
seu controle jurisdicional.  
§ 15. O disposto nesta Seção não inibe o  
exercício, pelos demais Poderes do Estado, do  
dever de velar pela intangibilidade da ordem  
constitucional.  
[...] 
Justificativa: 
A emenda proposta não altera a essência do substitutivo, mas atenta melhor para a realidade 
moderna do Judiciário, Ministério Público, Advocacia da União e, sobretudo, para os direitos dos 
jurisdicionados, isto é, o povo. 
Procurando consolidar a autonomia dos órgãos judiciários, a proposição se funda no pressuposto 
básico do autogoverno da Magistratura, assegurado, notadamente, mediante a elaboração de 
orçamentos e estatutos próprios. 
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Na formalização de autonomia mais consistente, o projetado também empresta certo temperamento à 
origem da nomeação, outorgando competência privativa, aos Tribunais, para a prática do provimento 
dos cargos de magistrados. 
Atentando para o rigor de exigências técnicas e científicas, a proposição se deteve, em seção 
apartada, no controle de constitucionalidade. A sua incorporação assume, com fixação precisa dos 
três planos das leis, tratados e atos normativos - o da existência, o da validade e o da eficácia -,  
inegável relevo na efetiva fiscalização da atuação dos Poderes Executivo e Legislativo em face da 
Constituição. Convém registrar que a sua força reside no ineditismo da iniciativa, à exata medida que 
propicia o reconhecimento orgânico e sistemático do controle Jurisdicional de constitucionalidade. 
Assim, se, de um lado, não haveria de ser diverso o tratamento que vem sendo dispensado, 
tradicionalmente, a tão relevante matéria, de outro, ela avança, para acolher os necessários 
aprimoramentos. 
Em relação ao Supremo Tribunal Federal, é de esclarecer que foi adotada composição diversa, da 
atual, ampliada para dezessete Ministros. Da sua competência, cabe sinalado o predomínio do 
conteúdo constitucional. 
Em consequência, deslocou a missão da uniformização do direito federal para o Superior Tribunal de 
Justiça, concebido, a partir de sua composição, como Tribunal de âmbito nacional. 
Nessa linha de compreensão do Judiciário, releva notar, ainda, a criação dos Tribunais Regionais 
Federais, como órgãos da Justiça Federal, em número a ser definido pelo Tribunal Federal de 
Recursos. 
Suficientes essas indicações para comprovar a orientação da proposta, no referente ao Poder 
Judiciário. 
Parecer:   
   Exclui do Judiciário os funcionários dos Juízos (mantém apenas os Juízes). Atribui aos integrantes 
de Tribunais Superiores proventos não inferiores aos dos Secretários de Estado, sem indicar de que 
Estado. Magistrados nomeiam os Magistrados (o Poder não emana do povo). Suspende, para os 
notários, o Código Penal, até que lei COMPLEMENTAR o revalide. Estabelece que lei FEDERAL 
fixará emolumentos em São Paulo e Piauí. Protege mais à lei do que à Constituição, cujo 
descumprimento só pode ser reconhecido com quórum especial. Transforma o STF em câmara 
revisora do Congresso, podendo desfazer todas as leis, o que anula a Divisão de Poderes e institui a 
ditadura judiciária. Suprime a regra, da experiência jurídica universal, "ne procedat judex ex officio". 
Transforma o STF, já sobrecarregado, em Consultoria-Geral do Povo. Estabelece, com o recurso 
extraordinário para o STF, quatro instâncias. Não obstante o alto mérito de algumas propostas, 
opinamos pela rejeição na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32197 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO IV DO TÍTULO V  
DO JUDICIÁRIO  
Substitua-se o texto constante do Capítulo IV  
do Título V do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
TÍTULO V  
CAPÍTULO IV  
DO JUDICIÁRIO  
SEÇÃO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
[...] 
Art. 113 - Somente pelo voto da maioria  
absoluta de seus membros dos membros do respectivo  
órgão especial poderão os tribunais declarar a  
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do  
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Poder Público.  
[...] 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Dá ao Judiciário o domínio dos concursos e a possibilidade de impor a nomeação dos que ele 
aprove. Permite desconsiderar-se a antiguidade por mera maioria absoluta. Permite presença 
intimidadora de facínoras nos julgamentos. Inclui na Constituição regras ínfimas sobre concessão de 
férias e licenças a servidores. Mantém Magistrados três anos sem vitaliciedade, condição de 
independência. Dá mais proteção à lei do que à Constituição, cujo descumprimento só pode ser 
declarado com quórum especial. Atribui a Juízes de Paz a participação em concílios. Prevê processo 
com prejulgamento (§ 3o. do art. 114). Proíbe atualização automática de valores, nos precatórios que 
não sejam pagos no dia 01 de julho. Subtrai os notários ao Código Penal, enquanto suas regras não 
forem revalidadas por lei COMPLEMENTAR. Aumenta ao invés de diminuir as obrigações já 
excessivas do Supremo Tribunal. Transforma o STF em terceira câmara do Congresso, com a 
faculdade de desfazer todas as leis (§ 5o. do art. 121), anulando ditatorialmente a Divisão dos 
Poderes. Pela rejeição. 
   
   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,  
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291, caput, itens I a III e § 3o., 294, 297, §  
2o., 298, parágrafo único, 300, §§ 1o. e 2o.  
[...] 
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 e 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 Substitutivo que vamos oferecer, uma vez que aperfeiçoam 
o referido documento. Somos, destarte, pela aprovação parcial da Emenda. 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   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. 116. 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. 
[...] 
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: 
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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: 
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; 
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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 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. 

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

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

     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     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 
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     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 

     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 

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

Justificativa:   
   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado 
profundamente pela presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade 
mundial à questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para 
afastamento do País do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade 
de aquelas autoridades apresentarem relatório circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, 
ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para 
proposta de emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor 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. 
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SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 
("caput") e seu Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 
(“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do 
Art. 83; Art. 84 ("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 
86 ("caput") incisos I, II, III, IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; 
Parágrafo único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), 
inciso II, alíneas "a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 
("caput"), incisos I, II, III; Art. 115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 
117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), §§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 
("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; 
Art. 112 ("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo 
Roberto, Emenda nº 1255-8 - Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', 
"n”, "o", "p”, "q" e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas 
"a", "b", "c", "d", "e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único 
do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 
("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; 
Art. 136 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; 
Art. 138 ("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas 
“a” e "b" e Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 
("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") 
e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 
5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; 
Art. 153 ("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 

 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 97 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


