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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. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre 

cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de 

notável saber jurídico e reputação ilibada.  

      Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 

Senado Federal. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00956 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE INCLUIR NA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL A APROVAÇÃO DA  
ESCOLHA DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A NOMEAÇÃO DOS  
MINISTROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E A APROVAÇÃO DA PROMOÇÃO DE  
OFICIAIS GENERAIS. 
   
   SUGESTÃO:01604 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE A NOMEAÇÃO DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  
FEDERAL E DE JUÍZES FEDERAIS. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:04544 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  
FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:06946 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL  
FEDERAL. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 6ª reunião da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público notas 
taquigráficas da audiência pública realizada em 27/4/1987, sobre Corte Constitucional e Tribunal 
Constitucional. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-
sistemas-de/subcomissao3c 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 13 - O Tribunal Constitucional é composto de nove Ministros: três escolhidos 

pelo Presidente da República, três escolhidos pelo Congresso Nacional e três 
escolhidos pelo Tribunal Superior de Justiça.  
I - os Ministros do Tribunal Constitucional serão escolhidos entre bacharéis em 
direito, de notório saber jurídico, com pelo menos vinte anos de exercício 
profissional;  
II - o mandato dos Ministros será de doze anos vedada a recondução, e renovando-
se o Tribunal por um terço a cada quatro anos;  
III - durante o exercício do mandato, os Ministros gozarão das garantias e sujeitar-
se-ão às vedações próprias da magistratura, perdendo o cargo somente por 
condenação em crime comum ou de responsabilidade, e fazendo jus a vencimentos 
fixados para os Ministros de Estado;  
IV - findo seu mandato, o Ministro fará jus à aposentadoria correspondente aos 
vencimentos do cargo, vedadas quaisquer acumulações. 
 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 28.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezenove Ministros, 

nomeados pelo Presidente da República, sendo onze vitalícios e oito com mandato 
de doze anos, todos bacharéis em direito, há pelos menos vinte anos, de notório 
saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1º - Antes de sua nomeação, os Ministros serão aprovados pelo Congresso 
Nacional, submetendo-se a audiência pública de arguição.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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§ 2º - Renovar-se-ão os Ministros com mandato pela metade a cada seis anos, 
vedada a recondução.  
§ 3º - Os Ministros com mandato serão indicados: quatro pelo Congresso Nacional 
e quatro pelo Poder Executivo Federal.  
§ 4º - Os Ministros vitalícios serão indicados pelo Presidente da República, 
reservando-se quatro vagas para membros da magistratura.  
§ 5º - Durante o exercício do mandato, os Ministros gozarão das garantias e 
sujeitar-se-ão às vedações próprias da magistratura, perdendo o cargo somente por 
condenação em crime comum ou de responsabilidade, e fazendo jus a vencimentos 
fixados para os Ministros de Estado.  
§ 6º - Findo seu mandato, o Ministro fará jus à aposentadoria correspondente aos 
vencimentos do cargo, vedadas quaisquer acumulações.  
§ 7º - O Supremo Tribunal Federal terá uma Seção Constitucional e uma Seção 
Especial, além do Plenário.  
§ 8º - A Seção Constitucional será composta pelos Ministros com mandato e quatro 
dos vitalícios, os quais serão indicados pela Seção Especial e terão investidura pelo 
prazo de seis anos vedada sua recondução.  
§ 9º - A Seção Especial será composta pelos Ministros vitalícios, podendo funcionar 
em Turmas. 
 
(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: 18.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 72 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, 

escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1º - Os ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo:  
I - cinco, indicados pelo Presidente da República;  
II - seis, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria 
absoluta dos seus membros;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas 
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal.  
§ 2º - Os Ministros servirão por doze anos, a contar de sua posse, salvo 
aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade, vedada a recondução.  
§ 3º - O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial.  
§ 4º - Ocorrendo vaga, o nomeado, em qualquer hipótese, iniciará novo período.  
§ 5º - Enquanto integrarem o Tribunal, os Ministros gozarão das garantias e ficarão 
sujeitos às vedações da magistratura, somente perdendo o cargo por condenação 
definitiva por crime comum ou de responsabilidade, e terão vencimentos não 
inferiores aos que percebam, a qualquer título, os Ministros de Estado.  
§ 6º - Ao termo de sua investidura, o Ministro será aposentado, com proventos 
integrais. 
 

FASE G – Emenda Total de emendas localizadas: 20.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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ao substitutivo (consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 100. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, 

escolhidos dentre brasileiros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1º - Após audiência pública e aprovação pelo Senado Federal, por voto de dois 
terços de seus membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente da 
República, sendo:  
I - cinco, indicados pelo Presidente da República;  
II - seis, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria 
absoluta dos seus membros;  
III- cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas 
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal.  
§ 2º - O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial. 
 
(Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo – III a votação da redação final do Anteprojeto da Comissão.  
Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-
poderes-e-sistemas-de/comissao3) 
 
 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 204 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, 

escolhidos dentre brasileiros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1º - Após audiência pública e aprovação pelo Senado Federal, por voto de dois 
terços de seus membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente da 
República, sendo:  
I - cinco, indicados pelo Presidente da República;  
II - seis, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria 
absoluta dos seus membros;  
III- cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas 
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal.  
§ 2º - O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial. 
 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

 Art. 200. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, 

escolhidos dentre brasileiros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1º - Após audiência pública e aprovação pelo Senado da República, por voto de 
dois terços de seus membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente da 
República, sendo:  
I - cinco, indicados pelo Presidente da República;  
II - seis, indicados pela Câmara Federal, pelo voto secreto da maioria absoluta dos 
seus membros;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas 
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal.  
§ 2º - O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial. 
 

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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FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 42.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 147. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze ministros, escolhidos 

dentre brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 
anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

Parágrafo único - Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado da República. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 120. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze ministros, escolhidos 

dentre brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 
anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
 
Parágrafo único - Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado da República. 
 
Discussão e votação: 
Destaque(s) apresentado(s) nº 4686/87 (referente à emenda 32215) e nº 4777/87 
(referente à emenda 28516).  
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 
27/01/1988, a partir da p. 1791.  
 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 125. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze ministros, escolhidos 

dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 123. 

 

Destaque(s) apresentado(s): requerimento de destaque nº 1705 (referente à 

emenda 01916); requerimento de destaque nº 2009 (referente à emenda 01953) e 

requerimento de destaque nº 2093 (referente à emenda 01233).   

As emendas foram rejeitadas.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 7/4/1988, a partir da p. 

9055. 

 

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

2º) 

Art. 107. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos 

dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 

idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/220anc07abr1988.pdf
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Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 

Senado Federal. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos 

dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos 

dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00039 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: aos arts. 13 a 16, dando nova redação à Seção II, que passa a ser a seguinte:  
SEÇÃO II  

                                                      
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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Do Supremo Tribunal Federal e sua Seção Constitucional  
Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da República e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze Ministros Vitalícios e seis Ministros Temporários, com  
vencimentos não inferiores aos percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de Estado.  
§ 1o. Somente por proposta do Supremo Tribunal Federal, ou por iniciativa do Presidente  
da República ou de um terço da Câmara dos Deputados e um terço do Senado Federal, com  
aprovação de dois terços do Congresso Nacional, poderá ser alterado o número de seus Ministros.  
§ 2o. No exercício da jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal será  
integrado por seis de seus membros vitalícios, eleitos por seus pares, em rodízio, por período de  
três anos, e pelos Ministros Temporários, eleitos pelo Congresso Nacional, por maioria absoluta e  
período de oito anos, dentre advogados ou juristas com , pelo menos, quinze anos de reconhecida  
experiência, notório merecimento e reputação ilibada.  
§ 3o. A jurisdição comum do Supremo Tribunal Federal será exercida pelos Ministros Vitalícios,  
nomeados pelo Presidente da República, com aprovação da maioria absoluta do Congresso  
Nacional, sendo a metade mais um dentre magistrados federais e estaduais de carreira,  
quatro dentre advogados ou juristas indicados em lista tríplice organizada pela OAB, e um membro 
do Ministério Público, integrante da lista tríplice elaborada pelos órgãos representativos da classe.  
§ 4o. Os requisitos de investidura dos Ministros Vitalícios são os previstos na parte final do § 2o.  
§ 5o. Durante o exercício do mandato, são assegurados aos Ministros Temporários as garantias da 
inamovibilidade e irredutibilidade real de vencimentos, sujeitos às restrições da magistratura, e 
vedada a reeleição.  
§ 6o. Encerrado o prazo do mandato do Ministro Temporário, quem o tiver exercido em  
caráter permanente, fará jus, a título de representação, a um subsídio mensal não inferior a  
50% (cinquenta por cento) dos vencimentos de Ministro do STF, que ficará suspenso em caso de  
nova investidura. 
[...]  
Justificativa 
 Emenda sem justificativa. 
  
   EMENDA:00042 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda: aos artigos 13 a 16, dando nova redação à Seção II, que passa a ser a seguinte:  
SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Federal  
Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo território 
nacional, compõe-se de Ministros em número fixado por lei e com vencimentos não inferiores aos 
percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de Estado.  
§ 1o. Somente por proposta do próprio Supremo Tribunal Federal, ou por iniciativa do Presidente  
da República, com aprovação de dois terços do Congresso Nacional, poderá ser ampliado o número  
de seus Ministros.  
§ 2o. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo Senado  
Federal, reservada sua composição a metade e mais uma das vagas a magistrados de carreira e as  
restantes a juristas com dez anos, pelo menos, de prática jurídica, com notório merecimento e  
idoneidade moral e com idade superior a trinta e cinco anos.  
§ 3o. No exercício da jurisdicação constitucional, o Supremo Tribunal Federal será  
integrado por seis de seus membros, eleitos por seus pares, em rodízio, por período de três anos,  
e também por outros seis Ministros, eleitos pelo Congresso Nacional, por período de seis anos,  
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada, dotados de conhecimento  
especializado em direito constitucional e com razoável vivência política.  
§ 4o. Aos Ministros eleitos pelo Congresso Nacional são asseguradas as mesmas garantias e  
restrições da Magistratura, enquanto a exercerem, vedada a reeleição.  
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§ 5o. Cessado o período da jurisdição dos Ministros eleitos pelo Congresso Nacional serão  
eles aposentados com proventos que a lei determinar, não inferiores a cinquenta por cento  
dos últimos vencimentos que tiverem percebido na atividade. 
[...] 
Justificativa 
A emenda visa conciliar a Proposta do Relatório com os justos anseios da Magistratura Nacional, 
unanimemente manifestados em vários congressos patrocinados pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros. 
Pode-se compatibilizar essas aspirações com o sistema da separação clássica de poderes, 
tradicional em nosso País, instituindo uma Seção constitucional no próprio Supremo Tribunal Federal, 
sem os inconvenientes da criação de novo órgão, que poderia atuar em descompasso com o Tribunal 
de cúpula de nossa Justiça. 
A periodicidade dos cargos desses Ministros eleitos pelo poder político mais sensível aos reclamos 
dessa natureza, atende às sempre prováveis mutações da realidade nacional. 
Finalmente, o julgamento dos membros dos Tribunais de Justiça deve ficar afeto ao Supremo 
Tribunal Federal, como acontece atualmente, e não ao próprio órgão que integram. 
 
 
   EMENDA:00075 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 13:  
"Art. 13. O Tribunal Constitucional é composto de 16 (dezesseis) Ministros: 4 (quatro)  
escolhidos pelo Presidente da República, 4 (quatro), pelo Congresso Nacional, 4 (quatro) pelo  
Conselho Nacional da Magistratura, 2 (dois) pelo Ministério Público da União.  
No Inciso I do Art. 13, onde consta vinte anos, redija-se: quinze anos.  
No Inciso II do Art. 13, onde consta doze anos, redija-se: oito anos." 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
 
   EMENDA:00090 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Introduza-se ao anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Judiciário, as alterações  
correlatas sob a forma de emenda (art. 23, §§) do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte:  
"substituir a redação do art. 1o. do projeto pelo art. 1o. da emenda;  
incluir a redação do art. 13 do projeto pela redação sugerida;  
Substituir no anteprojeto os dispositivos relacionados com a criação do Conselho Federal da  
Magistratura:  
Do Poder Judiciário  
Art. 1o. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Constitucional;  
II - Conselho Federal da Magistratura;  
III - Supremo Tribunal Federal,  
IV - Superior Tribunal de Justiça;  
V - Tribunais Federais Regionais e Juízes Federais;  
VI - Tribunais e Juízes Militares;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

VII - Tribunais e Juízes Eleitorais;  
VIII - Tribunais e Juízes do Trabalho;  
IX - Tribunais e Juízes Estaduais.  
Art. 13. O Tribunal Constitucional, com sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o  
território nacional é a mais alta corte de Justiça da Federação, e compõem-se de 15 Juízes 
indicados na seguinte proporção:  
a) dois pelo Presidente da República;  
b) seis pela Câmara dos Deputados;  
c) sete pelo Conselho Federal da Magistratura, atendendo:  
- dois dentre nomes indicados pela OAB, em lista sêxtupla, de advogados com mais de 10 anos  
de profissão;  
- dois dentre Magistrados Federais com mais de 10 anos de efetivo exercício da função;  
- dois dentre Magistrados Estaduais com mais de 10 anos de efetivo exercício da função;  
- um dentre membros do Ministério Público Federal ou Estadual, com mais de 10 anos de  
efetivo exercício da função.  
§ 1o. Os Ministros eleitos para o Tribunal Constitucional terão mandato de seis anos,  
renovando-se de 3 em 3 anos vedada a recondução;  
§ 2o. no ato da primeira nomeação será estabelecido o mandato de cada um dos indicados;  
§ 3o. os indicados devem ser cidadãos brasileiros, maiores de 30 anos, no exercício de  
seus direitos políticos, de notável saber jurídico e ilibada reputação;  
§ 4o. o Presidente do Tribunal será eleitos por seus membros para um período de dois anos,  
vedada a reeleição;  
[...] 
Justificativa 
O anteprojeto apresentado pelo Relator da Subcomissão evoluiu sensivelmente em relação à atual 
organização do Poder Judiciário, especialmente ao sugerir a criação do Tribunal Constitucional com 
eleição de seus membros por mandato determinado, e colocando-o como a mais alta corte de justiça 
do País. 
Entendo, no entanto, que a estrutura proposta pelo nobre relator deve ser melhorada, tanto do ponto 
de vista de ampliar os controles e a organização dos tribunais, como ampliar o número de Juízes e 
mesmo de Tribunais. 
De outro lado, um dos pontos negativos da atual estrutura do Poder Judiciário, como consignado pelo 
nobre relator, está na sua dependência ao Poder Executivo. Visando corrigir esta deficiência, 
proponho a criação do Conselho Federal da Magistratura; nos moldes da Constituição Italiana, não 
mais como simples órgão disciplinar da magistratura, e sim, como o organismo central de 
organização, composição, acompanhamento, fiscalização e controle de todos os Tribunais e Juízes 
Federais e Estaduais. Com isto, retira-se a influência que o Executivo e mesmo o Legislativo 
atualmente exercem sobre o Judiciário. Em seguida faço uma exposição de motivos sobre a 
organização do Poder Judiciário. 
Muito se tem discutido em ciência política sobre a efetiva separação dos poderes, na fórmula 
preconizada por Montesquieu. Com relação ao Poder Judiciário, no Brasil, com raras exceções, tem-
se assistido aquilo que o próprio autor do "Espirito da Leis” já se referia, como sendo um poder 
invisível e nulo. 
No entanto, a função judiciária apresenta-se como de fundamental importância no estabelecimento da 
democracia, esta entendida como o regime da explicitação do conflito, do pluralismo e do governo 
das leis. 
O ordenamento social exige que as relações sociais sejam reguladas por normas de conduta; que 
vão das normas éticas às normas jurídicas, estas como emanação da vontade política da sociedade. 
Em que pese o caráter ideológico do direito e sua função de legitimação da dominação, o fato 
importante está que a lei, ao não esgotar o seu significado no ato da enunciação, este será 
apropriado pelos juristas e em última análise pelas sentenças, que são normas aplicadas aos casos 
concretos. Kelsen afirma que a lei é um quadro do qual a sentença é a estampa. 
A decisão judiciária não só reconhece a validade da lei como, especialmente cria a norma individual 
ao caso concreto. 
Ora, na elaboração destas normas, que em verdade têm uma natureza legislativa, não se atender 
para o pluralismo ideológico que marca a formação social, tem-se que, a função judiciária não 
passaria de uma instância especifica do processo de dominação que operou-se na feitura da lei. 
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No Brasil, em que pese a tradição secular de se resguardar a independência e autonomia do Poder 
Judiciário, com garantias constitucionais especificas, a história mostra que o judiciário ao invés de 
servir a Sociedade, limitar o poder do Estado e ser garantia contra a dominação e a exploração, em 
verdade converte-se em arma da própria dominação. 
O lúcido Magistrado OSNI DUARTE PEREIRA, Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, e vítima da perseguição da ditadura, em escrito inédito a ser publicado na Revista 
Humanidades da UNB, com sua experiência de membro ativo e com mais de meio século de vida 
judiciária é incisivo ao afirmar que “No Brasil é reconhecido de todos que a Justiça funciona muito 
mal. Falta-lhe independência, é lenta demais, inacessível aos pobres e mesmo à classe média, 
circunstâncias importantes é inoperante na contenção da criminalidade”. 
Ajunta ainda que ”A Constituição em vigor e as precedentes estabelecem várias medidas para 
assegurar a independência dos juízes: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos 
vencimentos. Presume-se que, sendo vitalício, garantido no cargo e com sua remoção intocada, o 
magistrado disporá do necessário para julgar com independência. Acontece, entretanto que fatores 
invisíveis pressionam muito mais do que estes e a independência se afirma apenas pelo próprio 
temperamento e pela força moral interior muitas vezes, elevadas ao heroísmo”. 
Ora, não podemos conceber que o poder de aplicar concretamente o direito esteja submetido a 
valores heroicos, que num governo de leis, estas sejam aplicadas e interpretadas pelo alvedrio das 
paixões humanas. 
Não são garantias constitucionais, que acabam se convertendo em privilégios, que vão alterar esse 
quadro e contribuir para a emancipação da sociedade, submetendo o poder político à determinação 
do social, e garantir, a nível concreto, a promessa retórica dos textos constitucionais. 
Tem-se de buscar na própria estrutura do Estado e na organização do Poder Judiciário os meios para 
submeter a justiça a serviço da sociedade e não aos interesses hegemônicos. 
No quadro atual, em que pese a admissão dos magistrados por concurso público, o seu acesso 
funcional na carreira passa a ser determinado por injunções de interesse da cúpula e da oligarquia 
que controla o judiciário, esta nomeada pelas oligarquias políticas que controlam os demais aparelhos 
de Estado. Assim, a aparente e retórica garantia de independência não passa de artifício para 
consolidação dos interesses hegemônicos. 
Novamente chamo o depoimento de OSNI DUARTE PEREIRA, que corrobora a análise, afirmando 
que “Desde o ingresso na magistratura, por concurso, o juiz assiste injustiças deprimentes. As 
pressões políticas, o trabalho de influências e o nepotismo já começam, frequentemente, por desfazer 
a ordem correta na lista dos aprovados. Jogado, sem padrinho, nas comarcas mais distantes, em 
cidades desprovidas de escolas de segundo grau para os filhos, sem habitações higiênicas, o juiz, 
para se removido, precisa do apoio do prefeito e de políticos influentes junto ao Governador e este, 
junto ao Tribunal”. 
Essa influência invisível e funesta do executivo sobre o judiciário, em que pesem as garantias 
constitucionais, transforma a independência em submissão aos interesses que representa, e o poder 
em instrumento de dominação das oligarquias e dos interesses hegemônicos na sociedade. E assim, 
fundados nas paixões humanas e no interesse pessoal dos agentes do judiciário, o poder impõe-se 
de forma arbitrária mascarado pela aparente segurança dos textos e de normas jurídicas. 
Isto se opera pelo desdobramento da ideologia dominante que não passa da visão de mundo das 
oligarquias e elites hegemônicas, reprocessadas, nas sentenças e decisões do judiciário. 
É aqui há necessidade de desmistificação do discurso jurídico tradicional que informa a jurisprudência 
de nossos tribunais, calcado na univocidade significativa da norma jurídica, ou seja, de que a lei, no 
ato de sua enunciação, encerra o seu próprio sentido normativo. 
Nada mais equivocado. 
Em meu livro TENSÃO CONSTITUINTE (Ed. Gráfica da Universidade de Caxias, 1986), no ensaio 'A 
Falácia da Segurança Jurídica da Constituição', enfatizo que “a significação da norma e do direito em 
geral sempre foi dada numa instância externa a lei, ou mais precisamente, pela atividade dos próprios 
Juristas”. O senso comum jurídico ao pregar a univocidade significativa da norma, em verdade 
acoberta o fato de que a anemia significativa dos textos normativos transforma os juristas nos 
verdadeiros legisladores. A norma jurídica não passa de urna proposição vazia de conteúdo 
significativo, cujo sentido material se dará por um complexo processo retórico a cargo dos 
legisladores efetivos: os juristas. No caso da legítima defesa, não é o Código Penal quem a define, e 
sim, autores como Nelson Hungria, Helena Fragoso, Aníbal Bruno, Magalhães Noronha e tantos 
outros. Não é por nada que advogados, juízes e promotores vivem cercados de livros, procurando 
neles a fundamentação de seus discursos, como também é sabido que neste universo dogmático 
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encontram-se doutrinas e teorias aos mais diversos sabores. Essa característica do Direito deve-se a 
vagueza e ambiguidade das palavras da lei, que em seus efeitos conotativos conduzem à 
possibilidade de inúmeras interpretações (pág. 31). 
E isto se torna particularmente perigoso quando, no processo decisório, todos sabemos, a primeira 
posição do julgador é a de decidir, e posteriormente, com base nas elaborações doutrinárias, passa a 
justificar sua decisão. 
Ora, se o próprio saber jurídico transmitido nas escolas e sustentado pelos juristas não passa de uma 
legitimação de interesses dominantes, na versão da sua visão do mundo, tem-se que, a grande 
maioria da sociedade, aqueles que não têm voz que não têm representação no aparelho de Estado, 
também não têm qualquer instrumento de defesa na aplicação concreta da lei, que se faz contra os 
seus interesses. 
Esta a realidade objetiva do quadro judiciário do País, onde seus integrantes, habilitados pelo saber 
das escolas oficiais, passam a deter o poder de aplicar o direito na sociedade, não na visão desta, 
mas nos interesses das oligarquias dominantes que, presentes no órgão executivo máximo, 
organizam o judiciário, controlando a fidelidade dos operadores da norma pelos seus interesses 
paixões. 
Novamente chamo a autoridade crítica de OSNI DUARTE PEREIRA, ao constatar que o acesso de 
Juízes ao Supremo Tribunal e a outros do escalão federal depende do Presidente da República e não 
mais de currículos. Aí, também, se os Presidentes escolhem excelentes magistrados, isto não resulta 
de concurso ou de indicação de órgãos de classe como, por exemplo, as associações de 
magistrados, advogados e promotores, como seria de esperar, mas por puro alvedrio pessoal. O 
Presidente é pressionado a estas pressões criam, por sua vez. Problemas aos contemplados. Uns 
suplantam e outros sucumbem e escorregam pela gratidão aos padrinhos de suas candidaturas. Vê-
se portanto, a precariedade da independência dos juízes. 
E, prosseguindo na lição do mestre, esta precariedade não é só decorrente da gratidão, como 
principalmente da vinculação aos interesses hegemônicos dos grandes grupos econômicos nacionais 
e internacionais. 
O despotismo da ditadura militar não está só na ação dos generais de plantão que dominaram o 
cenário político, mas também nos repositórios de jurisprudência dos Tribunais do País, especialmente 
do Supremo Tribunal Federal. Os favorecimentos aos interesses externos não estão só nos decretos 
e nos acordos da ditadura, mas também na comissão dos Tribunais. 
A desnacionalização na exploração do subsolo hoje em poder dos grupos transnacionais, não 
resultou só nas decisões do executivo, mas da interpretação dada pelo STF do § 1º do artigo 153 da 
Constituição de 1946 que, por sociedades organizadas no País, entendeu restritivamente o texto 
como de companhias registradas no Brasil, mesmo com capitais e com administradores estrangeiros, 
permitindo a transferência das riquezas nacionais para os países centrais, na reprodução histórica da 
submissão de nossas elites ao colonialismo e ao imperialismo. Um tribunal comprometido com a 
sociedade brasileira, certamente teria dado ao texto uma interpretação que assegurasse a 
independência e a soberania da nação. 
Do mesmo modo, os militares ao introduzirem o Decreto-Lei na Constituição de 67, o condicionaram 
aos requisitos de urgência e interesse público relevante, e, quando passaram a saquear a nação com 
o estabelecimento inconstitucional de tributos e adaptar a legislação à exploração internacional, o 
Supremo Tribunal recusou-se a apreciar as inconstitucionalidades, e a defraudação a que estava 
submetida toda a nação, via Decretos-Leis. 
Igualmente, quando a nação passou a ser espoliada pelos banqueiros internacionais na concessão 
de empréstimos ilegítimos e exigências absurdas, o Tribunal se recusou a aplicar os artigos 43, 11 e 
44, I da atual Constituição, que atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar 
operações de crédito e aprovar acordos internacionais. 
Esse mesmo Poder Judiciário manteve-se isento, omisso, e por isso mesmo, conivente com as 
torturas e mortes provocadas nos calabouços da ditadura, bem como, com os escândalos, roubos e 
defraudações que se cometeram no período. 
Foi este Judiciário que permitiu que bancos e banqueiros transformassem com a ajuda do Executivo, 
este país num verdadeiro cassino, sendo corresponsável pelo absurdo processo, de acumulação de 
rendas em favor do capital financeiro, em detrimento da fome e miséria de milhões de brasileiros, que 
tiveram negada a possibilidade de uma vida mais digna, quando os investimentos eram inibidos pela 
especulação. Isto, porque as decisões dos pretórios, capitaneadas pelo STF, reconheceram ao 
Conselho Monetário Nacional, que reúne os tecnocratas do Governo, banqueiros e empresários, 
poderes que lhes eram vedados por lei. 
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Foi essa mesma estrutura judiciária que implodindo o direito positivo, pôs-se ao lado do Poder 
Executivo e condenou milhões de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação a reajustes acima 
da variação salarial, causando drama, apreensões e penúria no seio da sociedade. 
A própria história do Poder Judiciário no Brasil, corroborada por estes fatos, mostra claramente que 
sempre foi subserviente ao Rei e aos interesses por ele representados. 
Não há, na história do país, episódios que mostram o afrontamento do judiciário aos interesses 
dominantes e a favor da sociedade, salvo raras e honrosas exceções, e maiorias isoladas. 
Esta submissão é de tal gravidade que já ouvimos de alguns juízes a afirmação de que não tinham 
coragem, de em situações decisivas, sentenciar contra os interesses do Poder Executivo ou de seus 
agentes. 
Isto demonstra claramente que não há por parte da sociedade, qualquer segurança ao arbítrio e aos 
abusos do poder, porque, reunindo o executivo, na estrutura atual, o poder legislativo via Decreto-Lei, 
e, dominando o judiciário, as três funções básicas do Estado estão nas mãos do mesmo grupo, 
caracterizando o regime tirânico, viciado e opressivo a que se referia Montesquieu: 
“Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao 
poder executivo não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado 
apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. 
Não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. 
Se tivesse ligado ao poder de legislar, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
arbitrário, pois o juiz seria o legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a 
força de um opressor". (DO ESPÍRITO DAS LEIS, Livro XI, Capitulo VI). 
Este o quadro. A nós constituintes cabe a ingente tarefa de alterá-lo, e o sabemos, contra os 
interesses hoje hegemônicos. 
Na formulação dos dispositivos propostos, adotei, como pano de fundo, o projeto da Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais, reconhecendo que o projeto não se preocupou em 
democratizar o Poder Judiciário, nem em democratizar a justiça, levando-a à sociedade. 
A preocupação da Comissão foi a de desafogar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Federal de 
Recursos, criando um Tribunal intermediário, que absorveria muitas das atuais atribuições do STF e 
do TFR, com a criação de tribunais Federais Regionais. Mostrou-se tímido e formal na criação de 
juizados de pequenas causas, em síntese, mantém inalterada a estrutura judiciária do país. 
Suas alterações são cosméticas, não atingindo a substância do sistema judiciário. Com ele, 
praticamente a sociedade não avança, pois atribui ao Presidente da República o poder de nomear os 
ministros e Juízes dos tribunais federais. 
Sua concepção é autoritária, por prever uma forma monocrática de organização da Justiça, não a 
abrindo para o controle e a participação da sociedade. 
Preocupado com a gravidade do quadro e da omissão do Supremo Tribunal Federal às questões 
políticas e sociais fundamentais, sugiro a criação do TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, organizado 
democraticamente com indicações não só de representantes políticos da sociedade - o Presidente da 
República e a Câmara Federal - como de organizações da Sociedade. 
Abre-se o poder decisório em matéria constitucional ao controle e a participação da nação, 
especialmente pelas indicações a serem feitas pela Câmara dos Deputados que, refletindo o 
pluralismo da Sociedade e administrando os seus conflitos, permitirá que as indicações reflitam 
também esse lado esquecido, possibilitando que representantes orgânicos do social passem a 
participar da produção do edifício jurisprudencial que irá interpretar a Constituição e atribuir às suas 
normas o sentido dinâmico da libertação nacional. 
De outro lado, visando-evitar a excessiva ingerência do poder político na organização e estruturação 
do judiciário, e com sentido de desatrelá-lo dessa mancebia com o executivo, sugiro a criação do 
CONSELHO FEDERAL DA MAGISTRATURA, em substituição ao Conselho Nacional da 
Magistratura, não mais com funções policialescas e disciplinares, e sim, como instituição encarregada 
de, junto com os demais poderes e associações, e com independência, organizar a composição dos 
Tribunais Superiores e das Justiças administradas pela União, competindo-lhe a nomeação, 
transferência e promoção de juízes, a realização de concursos, a iniciativa de sugerir a criação de 
Tribunais e Juízos, manifestar-se sobre vencimentos e vantagens dos juízes, o orçamento dos 
diversos tribunais, acompanhar a atuação da Justiça em todo território nacional, encaminhar projetos 
de lei em matérias judiciária e processual, e visando coibir os abusos de toda ordem, o poder 
disciplinar sobre a magistratura nacional. 
Todos os demais Tribunais são aqueles previstos no projeto da Comissão Provisória e que 
praticamente refletem a atual composição do sistema judiciário Brasileiro. 
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A diferença que entendo de fundo, e que sugiro através da presente proposição, diz respeito a 
composição de cada um dos Tribunais, que a meu ver é a questão fundamental. 
Trata-se das indicações dos seus integrantes. Pelo projeto Afonso Arinos, competiria ao Presidente 
da República, ouvido o Senado, a indicação dos membros dos Tribunais, normalmente cooptados do 
pessoal do judiciário, pelo que, manter-se-ia não só o espirito de corpo, bem como o hermetismo 
ideológico. 
Nos dispositivos sugeridos, procuro espelhar o pluralismo social na composição desses Tribunais, ao 
atribuir ao Presidente da República, legitimado pela Nação (eleito pelo voto direto). 
Visando democratizar não só o controle e a participação da sociedade na justiça, procuro nas 
sugestões descentralizar seu exercício e leva-la, de forma simples e ágil, ao interior das 
comunidades, permitindo que os Estados criem Juizados coletivos ou monocráticos de pequenas 
causas, e mais, que os municípios criem as suas justiças locais. 
 
   
   EMENDA:00108 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Aos artigos 13 a 16, dando nova redação à Seção II, que passa a ser a seguinte:  
"SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Federal  
Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de Ministros em número fixado por lei e com vencimentos não  
inferiores aos percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de Estado.  
§ 1o. Somente por proposta do próprio Supremo Tribunal Federal, ou por iniciativa do Presidente  
da República, com aprovação de dois terços do Congresso Nacional, poderá ser ampliado o número  
de seus Ministros.  
§ 2o. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e pelo Senado  
Federal, reservada sua composição à metade e mais uma das vagas a magistrados de carreira e as  
restantes a jurista com dez anos, pelo menos, de prática jurídica, com notório merecimento e  
idoneidade moral e com idade superior a trinta e cinco anos.  
§ 3o. No exercício da jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal será  
integrado por seis de seus membros, eleitos por seus pares, em rodízio, por período de três anos,  
e também por outros seis Ministros, eleitos pelo Congresso Nacional, por período de seis anos,  
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada, dotados de conhecimento  
especializado em Direito Constitucional e com razoável vivência política.  
§ 4o.Aos Ministro eleitos pelo Congresso Nacional são asseguradas as mesmas garantias e  
restrições da Magistratura, enquanto a exercerem, vedada a reeleição.  
§ 5o. Cessado o período da jurisdição dos Ministro eleitos pelo Congresso Nacional, serão  
eles aposentados com proventos que a lei determinar, não inferiores a cinquenta por cento  
dos últimos vencimentos que tiverem percebido na atividade."  
[...] 
Justificativa 
A emenda visa conciliar a Proposta do Relatório com os justos anseios da Magistratura Nacional, 
unanimemente manifestados em vários Congressos patrocinados pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros. 
Pode-se compatibilizar essas aspirações com o sistema da separação clássica de poderes, 
tradicional em nosso País, instituindo-se uma Seção Constitucional no próprio Supremo Tribunal 
Federal, sem os inconvenientes da criação de novo órgão, que poderia atuar em descompasso com o 
Tribunal de cúpula de nossa Justiça. 
A periodicidade dos cargos desses Ministros eleitos pelo poder político mais sensível aos reclamos 
dessa natureza, atende às sempre prováveis mutações da realidade nacional. 
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Finalmente, o julgamento dos membros dos Tribunais de Justiça deve ficar afeto ao Supremo 
Tribunal Federal, como acontece atualmente, e não ao próprio órgão que integram. 
   
 
   EMENDA:00122 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Aos arts. 13 a 16, dando nova redação à seção II, que passa a ser a seguinte:  
SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Federal  
Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo  
Território Nacional, compõe-se de Ministros em números fixados por lei e com vencimentos não  
inferiores aos percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de Estado.  
§ 1o. Somente por proposta do próprio Supremo Tribunal Federal, ou por iniciativa do Presidente  
da República, com aprovação de 2/3 (dois terços) do Congresso Nacional, poderá ser ampliado o  
número de seus Ministros.  
§ 2o. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo Senado  
Federal, reservada sua composição a metade e mais uma das vagas a magistrados de carreira e as  
restantes a juristas com 10 (dez) anos, pelo menos, de prática jurídica, com notório  
merecimento e idoneidade moral e com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos.  
§ 3o. No exercício de jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal será  
integrado por 6 (seis) de seus membros, eleitos por seus Pares, em rodízio, por período de 3  
(três) anos, e também por outros 6 (seis) Ministros, eleitos pelo Congresso Nacional, por  
período de 6 (seis) anos, dentre cidadãos maiores de 35 (trinta) e cinco anos, de reputação ilibada,  
dotados de conhecimento especializado em direito constitucional e com razoável vivência política.  
§ 4o. Aos Ministros eleitos pelo Congresso Nacional são assegurados as mesmas garantias e  
restrições da Magistratura, enquanto a exerceram, vedada a reeleição.  
§ 5o. Cessado o período da jurisdição dos Ministros eleitos pelo Congresso Nacional serão  
eles aposentados com proventos que a lei determinar, não inferiores a 50% (cinquenta) por  
cento dos últimos vencimentos que tiverem percebidos na atividade.  
[...] 
Justificativa 
A emenda visa conciliar a Proposta do Relatório com os justos anseios da Magistratura Nacional, 
unanimemente manifestados em vários Congressos patrocinados pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros. 
Pode-se compatibilizar essas aspirações com o sistema da separação clássica de poderes, 
tradicional em nosso País, instituindo-se uma Seção Constitucional no próprio Supremo Tribunal 
Federal, sem os inconvenientes da criação de novo órgão, que poderia atuar em descompasso com o 
Tribunal de cúpula de nossa Justiça. 
A periodicidade dos cargos desses Ministros eleitos pelo poder político mais sensível aos reclamos 
dessa natureza, atende às sempre prováveis mutações da realidade nacional. 
Finalmente, o julgamento dos membros dos Tribunais de Justiça deve ficar afeto ao Supremo 
Tribunal Federal, como acontece atualmente, e não ao próprio órgão que integram. 
 
   
   EMENDA:00152 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
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Texto:   
   Aos art. 13 a 16, dando nova redação à Seção II, que passa a ser a seguinte:  
SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Federal  
"art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo  
território nacional, compõe-se de Ministros em número fixado por lei e com vencimentos não  
inferiores aos percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de Estado.  
§ 1o. Somente por proposta do próprio Supremo Tribunal Federal, ou por iniciativa do Presidente  
da República, com aprovação de dois terços do Congresso Nacional, poderá ser ampliado o número  
de seus Ministros.  
§ 2o. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo Senado  
Federal, reservada sua composição a metade e mais uma das vagas a magistrados de carreira e as  
restantes a juristas com dez anos, pelo menos, de prática jurídica, com notório merecimento e  
idoneidade moral e com idade superior a trinta e cinco anos.  
§ 3o. No exercício de jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal será  
integrado por seis de seus membros, eleitos por seus pares, em rodízio, por período de três anos,  
e também por outros seis Ministros, eleitos pelo Congresso Nacional, por período de seis anos,  
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada, dotados de conhecimento  
especializado em direito constitucional e com razoável vivência política.  
§ 4o. Aos Ministros eleitos pelo Congresso Nacional são asseguradas as mesmas garantias e  
restrições da Magistratura, enquanto a exercerem, vedada a reeleição.  
§ 5o. Cessado o período da jurisdição dos Ministros eleitos pelo Congresso Nacional serão  
eles aposentados com proventos que a lei determinar, não inferiores a cinquenta por cento  
dos últimos vencimentos que tiverem percebido na atividade.  
[...] 
Justificativa 
A emenda visa conciliar a Proposta do Relatório com os justos anseios da Magistratura Nacional, 
unanimemente manifestados em vários Congressos patrocinados pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros. 
Pode-se compatibilizar essas aspirações com o sistema da separação clássica de poderes, 
tradicional em nosso País, instituindo-se uma Seção Constitucional no próprio Supremo Tribunal 
Federal, sem os inconvenientes da criação de novo órgão, que poderia atuar em descompasso com o 
Tribunal de cúpula de nossa Justiça. 
A periodicidade dos cargos desses Ministros eleitos pelo poder político mais sensível aos reclamos 
dessa natureza, atende às sempre prováveis mutações da realidade nacional. 
Finalmente, o julgamento dos membros dos Tribunais de Justiça deve ficar afeto ao Supremo 
Tribunal Federal, como acontece atualmente, e não ao próprio órgão que integram. 
 
   
   EMENDA:00190 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Substituir o art. 13 pelo seguinte:  
"Art. O Tribunal Constitucional é composto de doze Ministros, eleitos para um mandato de nove  
anos, pela Assembleia Nacional, através de voto secreto de seus integrantes, reunidos em sessão  
especialmente convocada para tal fim, não podendo haver recondução de Ministros ao término do  
mandato.  
§ 1o. Três dos integrantes do Tribunal Constitucional, serão escolhidos dentre os  
integrantes do Superior Tribunal de Justiça; os demais serão escolhidos entre membros do  
Ministério Público ou advogados, com pelo menos 10 anos de exercício. Será requisito geral possuir 
o escolhido notório e saber jurídico, reputação ilibada. Não poderá ser escolhido quem esteja no  
exercício de mandato executivo ou legislativo, de cargos de Ministro ou Secretário de Estado, ou  
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tenham exercido qualquer dessas funções até quatro (4) anos antes da escolha.  
§ 2o. A renovação dos membros do Tribunal far-se-á por um terço a cada três anos.  
§ 3o. a idade limite para a investidura é de sessenta anos, no máximo.  
§ 4o. Os integrantes do Tribunal Constitucional ficarão afastados, durante o  
mandato, de suas atividades habituais, sem qualquer prejuízo para a contagem de tempo de  
aposentadoria, mas percebendo exclusivamente a remuneração correspondente à qualidade de 
Ministro do Tribunal Constitucional.  
§ 5o. Para que se estabeleça o rodízio previsto no artigo segundo, os primeiros  
integrantes do Tribunal Constitucional serão escolhidos, de forma a que 1/3 seja escolhido pelo  
período de três anos, 1/3 pelo próprio de seis anos e o terceiro terço pelo período de nove anos.  
Os escolhidos para mandato de três e seis anos poderão ser reconduzidos, quando da primeira  
recondução, para o período normal de nove anos." 
Justificativa 
A criação do Tribunal Constitucional só será consequente e eficaz, no intuito de criação de corte de 
alto sentido político-jurídico, destinada a velar pelo cumprimento da Constituição, se os membros do 
T.C. forem escolhidos pelos representantes do povo brasileiro, a quem competem as atribuições de 
emendar a Constituição e complementá-la a esta, ademais, a experiência europeia. 
  
  
   EMENDA:00236 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Os artigos 13 a 16, dando nova redação à Seção II, que passa a ser a seguinte:  
SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Federal  
Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo  
território nacional, compõe-se de Ministros em número fixado por lei e com vencimentos não  
inferiores aos percebidos, a qualquer título, pelos Ministros de Estado.  
§ 1o. Somente por proposta do próprio Supremo Tribunal Federal, ou por iniciativa do Presidente  
da República, com aprovação de dois terços do Congresso Nacional, poderá ser ampliado o número  
de seus Ministros.  
§ 2o. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo Senado  
Federal, reservada sua composição a metade e mais uma das vagas a magistrados de carreira e as  
restantes a juristas com dez anos, pelo menos, de prática jurídica, com notório merecimento e  
idoneidade moral e com idade superior a trinta e cinco anos.  
§ 3o. No exercício da jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal será  
integrado por seis de seus membros, eleitos por seus pares, em rodízio, por período de três anos,  
e também por outros seis Ministros, eleitos pelo Congresso Nacional, por período de seis anos,  
dentre cidadão maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada, dotados de conhecimento  
especializado em direito constitucional e com razoável vivência política.  
§ 4o. Aos Ministros eleitos pelo Congresso Nacional são asseguradas as mesmas garantias e  
restrições da Magistratura, enquanto a exercerem, vedada a reeleição.  
§ 5o. Cessado o período da jurisdição dos Ministros eleitos pelo Congresso Nacional serão  
eles aposentados com proventos que a lei determinar, não inferiores a cinquenta por cento  
dos últimos vencimentos que tiverem percebido na atividade.  
[...] 
 Justificativa 
A emenda visa conciliar a Proposta do Relatório com os justos anseios da Magistratura Nacional, 
unanimemente manifestados em vários Congressos patrocinados pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros. 
Pode-se compatibilizar essas aspirações com o sistema da separação clássica de poderes, 
tradicional em nosso País, instituindo-se uma Seção Constitucional no próprio Supremo Tribunal 
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Federal, sem os inconvenientes da criação de novo órgão, que poderia atuar em descompasso com o 
Tribunal de cúpula de nossa Justiça. 
A periodicidade dos cargos desses Ministros eleitos pelo poder político mais sensível aos reclamos 
dessa natureza, atende às sempre prováveis mutações da realidade nacional. 
Finalmente, o julgamento dos membros dos Tribunais de Justiça deve ficar afeto ao Supremo 
Tribunal Federal, como acontece atualmente, e não ao próprio órgão que integram. 
 
  
   EMENDA:00284 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos 13, 14 e 15 da Seção II, do anteprojeto elaborado pelo  
Relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, renumerando-se os artigos  
subsequentes:  
"Art. 13. O Tribunal Constitucional tem sede no Distrito Federal e compõe-se de 11 ministros.  
Art. 14. Os Ministros serão indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo  
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Congresso Nacional, dentre os  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
[...] 
Justificativa 
O Brasil atravessa, talvez por continuação do regime de exceção que passou, quando a aferição dos 
atos em termos políticos e institucionais esteve delegado a um segundo plano, um verdadeiro 
desregramento em termos de valores. Atos de corrupção, infração ideológica da lei são cometidos a 
cada instante sem que se observe um esquema de sustentação rígida que garanta efetivamente a 
atuação e concreção dos princípios institucionais esposados pela nossa Lei Maior. 
Pretende-se, para afastar tais distorções, criar um Tribunal especializado que julgue os crimes e a 
matéria referente a inconstitucionalidade dos atos praticados por autoridades e também interprete 
face à Constituição leis e atos normativos. Esta inovação trará o efeito benéfico de evitar infindáveis 
pendências pelo fato de permitir que a situação jurídica que possa gerar litígios seja aprioristicamente 
apreciada em tese pelo Tribunal mencionado.   
 
 
   EMENDA:00330 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   O art. 13 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze ministros.  
Parágrafo único. Os ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada." 
Justificativa 
Mantém-se a atual estrutura do Supremo Tribunal Federal, introduzindo-se, apenas, o limite de 66 
anos para a nomeação de seus Ministros, a fim de que sua permanência possa perdurar, no mínimo, 
por quatro anos. 
 
   
   EMENDA:00332 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   O art. 13 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e  
seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada." 
Justificativa 
Mantém-se a atual estrutura do Supremo Tribunal Federal, introduzindo-se, apenas, o limite de 66 
anos para a nomeação de seus Ministros, a fim de que sua permanência possa perdurar, no mínimo, 
por quatro anos. 
 
   
   EMENDA:00344 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Suprima-se a Seção II, Do Tribunal Constitucional, artigos 13 e 14, renumerando-se os demais. 
Justificativa 
As experiências das Cortes ou Tribunais Constitucionais de Portugal, Espanha e Alemanha, 
sobretudo, não são de ordem a estimular a sua introdução na nova Carga Constitucional. O nosso 
Supremo Tribunal Federal, com quase um século de existência, tem exercido, desde 1891 – 
juntamente com os tribunais federais e juízes do País – o controle da constitucionalidade das leis e 
dos atos normativos federais e estaduais pelo sistema difuso e, a partir de 1946, também pelo 
sistema concentrado. 
Essa extraordinária experiência nos deu um dos mais completos sistemas de controle de 
constitucionalidade do mundo, que deve ser aperfeiçoado no sentido de torná-lo cada vez mais 
efetivo, embora inicialmente me tenha fascinado a ideia, a experiência dos países acima referidos 
não me anima a apoiar a introdução da inovação na nova Constituição Federal. 
   
 
   EMENDA:00379 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:  
"Art. 13. O Supremo Tribunal Federal é composto de onze Ministros, bacharéis em direito,  
de notório saber jurídico e reputação ilibada, com pelo menos vinte anos de efetiva atividade  
profissional, nomeados pelo Presidente da República após aprovação do Senado Federal." 
Justificativa 
A presente emenda modificativa é consequência lógica e em consonância com a emenda substitutiva 
que oferecemos ao art. 1º, pela qual nos manifestamos contrários à criação do Tribunal 
Constitucional, mantendo-se o Supremo Tribunal Federal. 
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   EMENDA:00386 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 13 e inclui os artigos 14, 15, 16, renumerando-se os demais:  
Art. 13. O Tribunal Constitucional terá sede na Capital da República, sendo composto de 15  
membros nomeados pelo Presidente da República, dos quais 2/5 por proposta do Congresso 
Nacional 1/5  
por proposta do Superior Tribunal de Justiça e 1/5 pela Ordem dos advogados, e 1/5 pelo Ministério  
Público, na forma determinada em lei. Os Ministros do Tribunal Constitucional terão o mandato de 10  
anos, sendo vedada a sua recondução.  
Art. 14. O Tribunal Constitucional terá dotação orçamentária própria.  
Art. 15. Aos membros do Tribunal Constitucional são vedados quaisquer representativos, cargos 
políticos e administrativos, desempenho de funções diretivas em partidos políticos ou em sindicatos, 
exercício de funções judiciais e do Ministério Público ou qualquer atividade profissional e Mercantil.  
Parágrafo Único. Além das proibições expressas no caput do artigo 15, aos membros do  
Tribunal Constitucional se estendem as incompatibilidades próprias aos membros do Poder  
Judiciário.  
Art. 16. Aos membros do Tribunal Constitucional, salvo as restrições expressas nesta Constituição, 
são asseguradas as mesmas garantias. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
 
 
   EMENDA:00414 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público:  
A) Suprima-se a Seção II. "Do Tribunal Constitucional", renumerando-se as demais;  
B) Dê-se à Seção III - "Do Superior Tribunal de Justiça" a seguinte redação:  
SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal  
Art. 13. O Supremo Tribunal, com sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território  
nacional, compõe-se de onze Ministros, nomeados pelo Presidente da República após aprovação da  
escolha pelo Congresso Nacional, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada.  
[...] 
Justificativa 
Não existindo um Supremo Tribunal Estadual, não há razão para qualificar o Supremo Tribunal como 
Federal, expressão redundante e que contém eco. 
Cria-se, no Brasil, a exemplo de diversas nações, uma Corte Constitucional, atribuindo-lhe, 
entretanto, o nome, de nossa tradição, de Supremo Tribunal, mesmo porque entendemos que lhe 
devem restar algumas competências não estritamente constitucionais, como as relativas a relações 
jurídicas brasileiras com outros países. 
A competência do Supremo Tribunal, que no texto vigente abrange 22 itens, foi reduzida a 9. 
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Enquanto a Suprema Corte, nos Estados Unidos, julga 200 a 300 feitos por ano, o Supremo Tribunal, 
no Brasil, julga mais de 72.000. O estudo profundo e construtor do Direito se transforma, 
inevitavelmente, numa reiteração de precedentes. 
Escreveu, nos albores do Direito pátrio, o grande Pimenta Bueno: 
“...criar mais de duas instâncias seria não atender os verdadeiros interesses sociais, fora onerar muito 
as partes, conservar por muito tempo os direitos e as fortunas em dubiedade e deterioração, e enfim 
não impor oportunamente um termo às questões.  
...Era...indispensável descobrir um meio, criar uma autoridade que tivesse a alta missão não de ser 
uma terceira instância, sim de exercer uma elevada vigilância, uma poderosa inspecção e autoridade, 
que defendesse a lei em tese, que fizesse respeitar o seu império, o seu preceito abstrato, indefinido, 
sem se envolver na questão privada, ou interesse das partes, embora pudesse aproveitar ou não a 
elas por via de consequência” (Pimenta Bueno – Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição 
do Império – 1857 – págs. 345 e 346). 
De acordo com a emenda que apresentamos, as partes devem ter direito a apreciação dos fatos da 
causa em duas instâncias. 
A reapreciação da legalidade das decisões, por Tribunais Nacionais, deve ser excepcionalíssima, 
apenas em questões de alta relevância, sobretudo quando seja necessário defender a unidade do 
Direito Brasileiro. 
Em suas sugestões à comissão Provisória de Estudos Constitucionais, o colendo Supremo Tribunal 
desaprovou a retirada, de sua competência, dos recursos extraordinários, contra decisões que 
neguem vigência de tratado ou lei federal, com a seguinte argumentação: 
“Desaprova...a Corte a ideia de se criar um Tribunal Superior de Justiça (abaixo do Supremo Tribunal 
Federal), com a competência para julgar recursos extraordinários oriundos de todos os Tribunais 
Estaduais do País. 
Isso afetaria, sobremaneira, a autonomia das justiças estaduais, que ficariam sob a jurisdição de um 
Tribunal Federal, que não teria um Tribunal de toda a Federação corno a Corte Suprema. 
E também essa Corte Judiciária haveria de alcançar proporções gigantescas para dar conta de suas 
tarefas, com...graves inconvenientes... "(item II. 11 da Exposição de Motivos). 
A manutenção, no Supremo Tribunal, dessa competência para julgar os recursos extraordinários, de 
modo algum obviaria a necessidade de transformá-lo em órgão de proporções gigantescas. 
Contra o gigantismo se impõe a divisão do Tribunal Federal de Recursos em diversos Tribunais 
especializados, o que daria à justiça maior dinamismo. Não nos estendemos sobre este aspecto do 
problema por ser objeto de outra sugestão já apresentada. 
Os Tribunais superiores devem ser nacionais, para que possam julgar os recursos oriundos de todos 
os Tribunais de Segunda Instância, que tenham sede nos Estados. 
De acordo com nosso entendimento, ao primitivo Supremo Tribunal de Justiça, do tempo do Império, 
deveriam corresponder vários Tribunais, com competência final e especializada no julgamento do 
Direito, admitindo-se recurso de suas decisões nas causas internacionais e constitucionais e quando, 
só por meio dele, fosse possível garantir o duplo grau de jurisdição. 
Esse duplo grau, conquista da experiência multissecular do Direito e garantia fundamental das partes, 
só não substituiria nas causas originárias do Supremo Tribunal, por falta de outro Tribunal que os 
pudesse rever. Tais causas, em único grau de jurisdição, como o julgamento do Presidente da 
República, são de ocorrência raríssima. 
Cremos que a proposta acarreta o descongestionamento da Justiça no seu mais alto nível - 
transformando o Supremo Tribunal, atualmente de competência enciclopédia, em quase 
exclusivamente uma Corte Constitucional. 
  
 
   EMENDA:00435 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No inciso I do art. 13 - Dar nova redação:  
"I - Os Ministros do Tribunal Constitucional serão escolhidos entre Magistrados, Advogados e  
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Representantes do Ministério Público, de notório saber jurídico, com pelo menos vinte anos de  
exercício profissional, respeitada a proporcionalidade e forma de indicação referidas  
no art. 4o. deste capítulo, conforme dispuser a Lei." 
Justificativa 
A mesma indicada para o art. 4º. 
 
   
   EMENDA:00459 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   O art. 13 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze Ministros.  
Parágrafo único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados  
pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco  
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada." 
Justificativa 
A emenda mantém a atual composição do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo, porém, o limite 
de 65 anos para a nomeação de seus Ministros. 
 
   
   EMENDA:00479 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Inclua-se, no item I do art. 13, a seguinte expressão final: "com reputação ilibada". 
Justificativa 
Deve-se exigir de um magistrado que ele possua reputação ilibada. É pressuposto indispensável para 
que se possa acatar as sentenças que vier a proferir. 
   
   EMENDA:00508 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:   
   Dê-se nova redação ao art. 13, inciso I:  
"Os Ministros do Supremo Tribunal Constitucional serão escolhidos entre bacharéis em  
direito de notável saber jurídico e reputação ilibada, com idade mínima de 35 anos e máxima de  
60 anos." 
Justificativa 
Trata-se de medida que evita a nomeação de ministros as vésperas da aposentadoria. Impede-se, 
assim, a transformação dos cargos da mais alta Corte Judiciária do País em prêmios de final de 
carreira. 
Suprimiu-se, também, da redação anterior, a exigência de 20 anos de exercício profissional, pois a 
comprovação desta, em face do tempo decorrido, é muito difícil de ser feita. 
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Acrescentou-se, também, a exigência da reputação ilibada, constante da constituição vigente, e que é 
fundamental para a composição de um tribunal justo e honesto. 
  
  
   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".  
[...] 
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 § 1º 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. 
   
   EMENDA:00521 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, no art. 13, item I, após a palavra "jurídico" a seguinte expressão "e reputação 
ilibada". 
Justificativa 
A omissão do anteprojeto, quanto à reputação ilibada dos Ministros do Tribunal Constitucional, é 
imperdoável. Creio que esse requisito seja o mais indispensável para o exercício das funções de 
magistrado. Sem ele, toda a estrutura do Poder Judiciário rui por terra. 
 
   
   EMENDA:00529 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13, nele incluído o parágrafo único, a seguinte redação:  
"Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de dezesseis Ministros.  
Parágrafo único: Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
maiores de trinta e cinco anos, não podendo ter mais de sessenta e cinco anos de idade." 
Justificativa 
O aumento de número de Ministros, para 16, não o tornará excessivo, não se comprometendo, 
também, a necessária uniformidade da jurisprudência do Tribunal. Possibilitar-se-á, outrossim, 
atender a Corte à demanda de processamento de maior número de processos sobre matéria 
constitucional, pela ampliação da competência, no particular. O limite de idade de sessenta e cinco 
anos colima impedir as nomeações, para o Supremo Tribunal Federal, de quem já esteja próximo da 
aposentadoria compulsória. 
 
   
   EMENDA:00531 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 13, nele incluído o parágrafo único, a seguinte redação:  
"Art. 13. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze Ministros."  
Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
maiores de trinta e cinco anos, não podendo ter mais de sessenta e cinco anos de idade." 
Justificativa 
O aumento de número de Ministros, para 16, não o tornará excessivo, não se comprometendo, 
também, a necessária uniformidade da jurisprudência do Tribunal. Possibilitar-se-á, outrossim, 
atender a Corte à demanda de processamento de maior número de processos sobre matéria 
constitucional, pela ampliação da competência, no particular. O limite de idade de sessenta e cinco 
anos colima impedir as nomeações, para o Supremo Tribunal Federal, de quem já esteja próximo da 
aposentadoria compulsória. 
   
   EMENDA:00541 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Substituam-se o inciso I do art. 1o. para  
"Supremo Tribunal Federal" e os arts. 13 e 14 pela redação dos arts. 118 e 119 da atual Constituição  
da República, modificado o primeiro; onde está "onze ministros" por dezesseis ministros, dos quais, 
metade escolhidos pelos magistrados". 
Justificativa 
A quase secular experiência do Supremo Tribunal Federal, com relevantes serviços prestados ao 
País, recomenda sua manutenção. Se necessitar de aperfeiçoamento, que se faça este, com 
urgência, conciliando-se uma tradição, digna de ser preservada, com a conveniência de sua 
modernização, se for o caso. 
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Para aliviá-lo da sua atual sobrecarga de trabalho, sugere-se que seja composto de dezesseis 
membros, dos quais a metade obrigatoriamente recrutada entre magistrados. Com a providência 
garantir-se-á o aproveitamento de grandes valores da magistratura brasileira, cuja experiência e 
encanecido testemunho certamente serão úteis à Suprema Corte de Justiça do País. 
Consequentemente, terá o Supremo Tribunal Federal a atual competência constitucional, pelo que 
não se criará o Tribunal Constitucional. 
 Proposta aprovada no V Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça, em Brasília, nos dias 13 e 
14 de maio de 1987. 
 
 
   EMENDA:00565 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se à Seção II do Capítulo do Poder Judiciário do anteprojeto do Relator a seguinte redação:  
"SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Federal  
Art. 13. O Supremo Tribunal Federal é composto de cidadãos maiores de 35 anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada, na proporção de um Ministro para cada dez milhões de  
habitantes, atestados pelo último recenseamento oficial, sendo:  
I - 1/4 (um quarto) indicado pelo Presidente da República;  
II - 1/4 (um quarto) indicado pelo Congresso Nacional;  
III - 1/4 (um quarto) indicado pelos Tribunais Superiores, entre seus membros;  
IV - 1/4 (um quarto) indicado pelos Tribunais Estaduais de Justiça, entre seus membros.  
Parágrafo único. Aos Ministros serão atribuídos os mesmos direitos e deveres conferidos  
à Magistratura.  
Art. 14. Como órgão do Supremo Tribunal Federal, fica criada a Câmara Constitucional,  
composta na proporção de um Ministro para cada vinte milhões de habitantes, conforme disposto no  
art. 13 sendo:  
I - 2 (dois) escolhidos pelo Presidente da República;  
II - 3 (três) escolhidos pelo Congresso Nacional;  
III - 2 (dois) escolhidos pelos Tribunais Estaduais de Justiça, entre seus membros.  
§ 1o. Para o atendimento da composição numérica dos arts. 13 e 14, o colegiado será  
sempre acrescido de um Ministro quando necessário para o atingimento de número ímpar.  
§ 2o. Os Ministros da Câmara Constitucional terão mandato de 8 (oito) anos, vedada a  
recondução, atribuindo-se-lhes os mesmos direitos e deveres dos Ministros do Supremo Tribunal  
Federal.  
[...] 
 Justificativa 
A presente emenda que propõe a substituição da Seção II do Anteprojeto do eminente relator, 
decorre do fato de serem modificações correlatas, com a consequente alteração de outros 
dispositivos. 
No mérito, a substituição traz como objetivo a adequação de aspectos substantivos do Anteprojeto a 
outra realidade, certamente, mais ajustada ao sentimento da maioria dos membros da Subcomissão 
e, sobretudo, à sensibilidade aos Constituintes subscritores. 
O objetivo, contudo, é e sempre será de colaborar e contribuir no aprimoramento do Anteprojeto, de 
lavra do ínclito Deputado Plínio Arruda Sampaio, que tanto honra e engrandece com seu permanente 
devotamento, os relevantes Foros Constitucionais do País. 
Ademais, a substituição ora proposta, ajusta-se, também, a maioria dos movimentos reivindicatórios 
da atualidade. 
 
 
   EMENDA:00574 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   1o. Substitua-se a Seção II, do Tribunal  
Constitucional por Seção II do Supremo Tribunal Federal.  
2o. Substituam-se os artigos 13 e 14 do Projeto pelos seguintes:  
Art. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo território  
nacional, compõe-se de onze Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
[...] 
Justificativa 
A presente Emenda acolhe a sugestão do Supremo Tribunal Federal e extingue o Tribunal 
Constitucional, integrado por juízes provisórios, renovações de 4 em 4 anos, e com mandado de 12 
anos. Em consequência de aprovação desta Emenda, devem ser substituídas quaisquer referências 
ao Tribunal. 
   
   EMENDA:00581 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação à Seção II do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público e, por consequência, suprime a Seção III;  
"Art. 13. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 19 (dezenove) Ministros, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo 11 (onze) vitalícios e 8 (oito) com mandato de 12 (doze)  
anos, todos bacharéis em direito, há pelos menos vinte anos, de notório saber jurídico e reputação  
ilibada.  
§ 1o. Antes de sua nomeação, os Ministros submeter-se-ão a audiência pública perante o  
Congresso Nacional e sua aprovação.  
§ 2o. Renovar-se-ão os Ministros com mandato pela metade a cada seis anos, vedada a 
recondução.  
§ 3o. Os Ministros com mandato serão indicados: quatro pelo Congresso Nacional e quatro  
pelo Poder Executivo.  
§ 4o. Os Ministros vitalícios serão indicados pelo Presidente da República, reservando-se quatro  
vagas para membros da magistratura.  
§ 5o. Durante o exercício do mandato, os Ministros gozarão das garantias e sujeitar-se-ão  
às vedações próprias da magistratura, perdendo o cargo somente por condenação em crime comum 
ou de responsabilidade, e fazendo jus a vencimentos fixados para os Ministros de Estado.  
§ 6o. Findo seu mandato, o Ministro fará jus à aposentadoria correspondente aos vencimentos do  
cargo, vedadas quaisquer acumulações..  
§ 7o. O Supremo Tribunal Federal terá uma Seção Constitucional e uma Seção Especial, além do  
Plenário.  
§ 8o. A Seção Constitucional será composta pelos Ministros com mandato e quatro dos  
vitalícios, os quais serão indicados pela Seção Especial e terão investidura pelo prazo de quatro  
anos vedada sua recondução.  
§ 9o. A Seção Especial será composta pelos Ministros vitalícios podendo funcionar em turmas.  
[...] 
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Justificativa 
Anseia-se pela criação de uma Corte Constitucional. Querem todos um órgão capaz de guardar o 
novo texto constitucional. Daí as várias sugestões em torno da ideia do Tribunal Constitucional. 
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem grande tradição por força de suas decisões. Não é o 
caso de extingui-lo. 
A solução está em ampliá-lo com a criação de uma Seção Constitucional, integrada por ministros 
exercentes de mandato. Proporciona-se, assim, à Corte Suprema, constante acompanhamento e 
adaptação às mutações sociais. De outro lado, a instituição de audiências públicas a aprovação dos 
inscritos responde aos anseios de participação popular por sua via mais legítima que é o Parlamento. 
 A composição do Supremo Tribunal Federal - em duas Seções além do Plenário - agilizará a 
atividade jurisdicional na solução dos feitos. Sem sacrificar o que é da tradição das nossas/ 
instituições inova-se substancialmente, tanto em prol da celeridade da Justiça, quanto para efetivação 
dos objetivos que estão sendo solicitados pela Assembleia Nacional Constituinte. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00343 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   Excluir do § 6o. do artigo 14 da Seção II - do Supremo Tribunal Federal, do Capítulo I - do  
Poder Judiciário, a referência: "... do cargo ...", substituindo-a pela seguinte: "... proporcionais  
ao tempo de mandato". 
Justificativa 
Não se justifica a criação de mais uma forma de aposentadoria com vencimentos integrais a quem 
exercer mandato temporário, com prazo inferior àquele previsto para aposentadoria integral. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00354 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se à Seção II, Artigos, 14, 15, 16 e 17, do Cap. I do Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Judiciário esta redação:  
Do Supremo Tribunal Federal  
Art. 14. O Supremo Tribunal Federal, com jurisdição em todo o território nacional, compõe-se  
de onze Ministros cujo número só poderá ser alterado por proposta de iniciativa do próprio  
Tribunal.  
Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada.  
[...] 
Justificativa 
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O Anteprojeto foi bastante ideológico e afastou-se bastante das tradições constitucionais brasileiras. 
Devemos fazer com que certos princípios fundamentais sejam resguardados. 
Se elaborarmos uma Carta Constitucional muito distanciada das tradições, certamente estaremos 
introduzindo um elemento de confusão perante o indivíduo comum, o cidadão que não é muito letrado 
e que já se acostumou com certas estruturas. 
No caso do Poder Judiciário, o homem do povo já conhece razoavelmente as atribuições de cada 
órgão e certamente ficaria confuso com as novidades que o anteprojeto apresenta. 
PARECER 
  Aprovada Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00387 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 14 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público.  
O Art. 14 e seus parágrafos do anteprojeto ficam substituídos pelo art. 14 e parágrafo único,  
com a seguinte redação:  
"Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da União e jurisdição em todo o território  
nacional, compõe-se de dezesseis Ministros vitalícios.  
Parágrafo Único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
maiores de trinta e cinco anos, não podendo ter mais de sessenta e cinco anos de idade". 
Justificativa 
A elevação do número de Ministros do Supremo Tribunal Federal, para 16, atende à necessidade de 
diminuir o volume de distribuição a cada membro da Corte, diante de hoje excessivo número de 
feitos, possibilitando, ainda, a criação de mais uma Turma julgadora. É de considerar que, 
presentemente, por ano, cerca de 1.200 processos são distribuídos a cada Ministro, estando o 
número de julgamentos, por membro da Corte, em média, também, em torno de 1.100 feitos, como 
relator, além dos trabalhos de revisor e votos de vista. O aumento de número de Ministros, para 16, 
não o tornará excessivo, não se comprometendo, também, a necessária uniformidade da 
jurisprudência do Tribunal. Possibilitar-se-á, outrossim, atender a Corte à demanda de 
processamento de maior número de processos sobre matéria constitucional, pela ampliação da 
competência, no particular. O limite de idade de sessenta e cinco anos colima impedir as nomeações, 
para o Supremo Tribunal Federal, de quem já esteja próximo da aposentadoria compulsória. Os 
Ministros do STF devem ser todos investidos com a garantia da vitaliciedade, não se justificando, 
entre nós, juízes da cúpula do Poder Judiciário, sem essa garantia fundamental da magistratura. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00524 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 14, § 1o., a seguinte expressão:  
......"salvo quanto a magistrados".  
Sala das Sessões, 
Justificativa 
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Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00526 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Ao Art. 14, § 4o., dê-se a seguinte redação:  
Art. 14 - ..................................  
§ 4o. - Os Ministros vitalícios serão indicados:  
- dois (2) pelo Presidente da República e três (3), dentre membros da magistratura, pelo  
próprio Tribunal.  
Sala das Sessões, 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00527 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 14.  
Onde se lê:  
Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezenove (19) Ministros, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo onze (11) vitalícios e oito (8) com mandato de doze anos.  
Leia-se:  
"Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze (11) Ministros, nomeados pelo  
Presidente da República, sendo cinco (5) vitalícios e seis (6) com mandato de doze (12) anos."  
Sala das Sessões, 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00528 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 14.  
§ 8o. - ....................................  
Onde se lê:  
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§ 8o. - A Seção Constitucional será composta pelos Ministros com mandato e quatro (4) dos  
vitalícios.  
Leia-se:  
§ 8o. - A Seção Constitucional será composta pelos Ministros com mandato de dois (2) dos  
vitalícios.  
Sala das Sessões, 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00529 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 14. ................................ 
§ 9o. - ....................................  
Suprima-se do Art. 14, § 9o., a seguinte expressão:  
... "podendo funcionar em Turmas".  
Sala das Sessões, 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00612 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 4o. do anteprojeto "Do Poder Judiciário" a seguinte redação.  
Do Supremo Tribunal Federal  
"Art. 14. O Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da União e jurisdição em todo o  
território Nacional, compõe-se de onze Ministros.  
§ 1o. Os Ministros serão escolhidos nos termos do § 3o. do art. 1o. da Seção I deste  
Capítulo, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados em listas tríplices pelo próprio  
Tribunal, compostas por membros do Superior Tribunal de Justiça.  
§ 2o. A nomeação dos Ministros dar-se-á pelo Presidente do Tribunal, após aprovação pelo Senado  
Federal." 
Justificativa 
A presente Emenda visa a restabelecer as prerrogativas e funções do Poder Judiciário. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00631 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprima-se os parágrafos 8o. e 9o, do Artigo 14, do Anteprojeto "Do Poder Judiciário". 
Justificativa 
Com a emenda que visa a deixar ao regimento do Supremo a composição das seções, não se 
justifica a permanência, no texto do Anteprojeto, dos parágrafos 8º e 9º do Artigo 14. 
Parecer:   
   aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00634 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprimam-se os parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, e 6o, do Artigo 14, do Anteprojeto "Do Poder  
Judiciário" e dê-se ao Artigo 14 a seguinte redação:  
Art. 14 - I Supremo Tribunal Federal será composto de dezenove ministros, nomeados pelo  
Presidente da República, dentre bacharéis em direito de notório saber jurídico e reputação  
ilibada, após aprovação pelo Congresso Nacional em audiência pública. 
Justificativa 
Elimina-se a figura do ministro de mandato temporário. Seria odiosa discriminação sujeitar-se 
ministros do Supremo a dois regimes de aposentadoria, privilegiando-se uns em detrimento de 
outros. Não há razão suficiente para tal. 
A supressão dos parágrafos decorre da redação que se propõe ao caput do Artigo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00640 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 7o, do Artigo 14, do Anteprojeto  
"Do Poder Judiciário", a seguinte redação:  
Art. 14 - ............................... 
§ 7o. - O Supremo Tribunal Federal terá, além do Plenário, uma Seção Constitucional e uma Seção  
Especial, compostas na forma que estabelecer o seu regimento interno. 
Justificativa 
Adotadas as seções previstas no Anteprojeto é de deixarem-se as suas composições para serem 
tratadas no regimento do Supremo. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00703 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 14 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público.  
Art. 14. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da  
República, após os candidatos serem ouvidos, e posteriormente aprovados, em lista tríplice, pelo  
Congresso Nacional, dentre cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de notável saber jurídico e  
reputação ilibada, reconhecida pela Ordem dos Advogados do Brasil.  
Dê-se nova redação ao inciso I e acrescente-se os incisos II e II, renumerando-se os demais,  
ao anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
I - O acesso à primeira instância da magistratura dar-se-á pelo voto popular, através  
de eleição direta e secreta, com direito a reeleição para um mandato de 4 (quatro) anos,  
respeitados os direitos adquiridos.  
II - Para inscrever-se como candidato a juiz são necessários os seguintes requisitos: ser  
advogado, com 3 (três) anos de efetivo exercício profissional e conduta ilibada reconhecida pelas  
respectivas secções regionais da Ordem dos Advogados do Brasil.  
III - A inscrição do candidato a juiz será feita com o respectivo Suplente, que obedecerá as  
mesmas exigências feitas ao Titular.  
Acrescente-se, onde couber, um artigo ao anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público.  
Art. Os magistrados inscritos na Ordem, em cada Unidade da Federação elegerão, por voto  
secreto, aqueles que serão nomeados Desembargadores nas suas respectivas vagas, e seus  
respectivos Suplentes, indicando ao Governador os 3 (três) nomes mais votados para o devido  
provimento.  
Parágrafo único. O mandato do Desembargador será de 8 (oito) anos com direito à reeleição. 
Justificativa 
As Constituições de um modo geral consagram o princípio de que "Todo poder emana do povo e, em 
seu nome, será exercido". Esta norma básica prevalece no Brasil, em relação ao Poder Executivo e 
Legislativo - com as exceções conhecidas dos períodos ditatoriais, mas nunca obedecida em relação 
ao Poder Judiciário. 
Há, portanto, uma flagrante contradição entre o princípio geral de que "Todo poder emana do povo", e 
a delegação, sub-reptícia, conferida ao Executivo para nomear Juízes. Para que o preceito basilar 
fosse coerente com o texto Constitucional no seu conjunto, seria necessário que se 
excepcionalizasse o Poder Judiciário. Sua redação deveria explicitar a exceção: “Todo poder emana 
do povo, a exceção do Poder Judiciário”. 
Esta limpidez se faz necessária para evitar a interpretação de que as Constituições no Brasil são 
instrumentos da mistificação e do engodo, elaboradas para não serem cumpridas e o que se oferece 
em um capítulo se retira no outro. 
Ora, todos sabem que emanar significa nascer, provir, proceder, originar-se. Juízes, 
Desembargadores e Ministros dos Tribunais Superiores porém, não emana do povo, não são eleitos 
pelo povo, mas escolhidos e nomeados pelo Presidente da República e pelos Governadores. 
No instante em que se busca modernizar e redemocratizar o País, nada mais natural do que inovar 
nesta direção, conferindo ao povo um direito que é seu, o de escolher os seus Juízes, como aliás, já 
ocorre em outras democracias como a dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. 
O Poder Judiciário, no Brasil, não têm nada a haver com o povo. É um poder distante, desvinculado, 
um Poder Elitista, diferente dos Juízes Ianques e Europeus de um modo geral. 
Pela nossa sugestão para a nova Carta, os atuais titulares de cargos na magistratura têm seus 
direitos assegurados, porque já adquiridos na conformidade com a legislação vigente. Não é, 
portanto, um dispositivo revolucionário, porque não aposenta, não demite, não põe em 
disponibilidade, nem reduz ou afeta os atuais magistrados. 
Através desta sugestão se confere, também, a O.A.B. a apreciação preliminar, para efeito de 
inscrição dos candidatos e se eles preenchem os requisitos essenciais que, somente a própria Ordem 
dos Advogados teria condições de fazer, uma vez que acompanha no dia a dia, o comportamento e a 
conduta dos profissionais do Direito. 
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Partindo do pressuposto que os Juízes singulares, eleitos pelo povo e os atuais Titulares (que tem 
uma perspectiva de direito, pela atual legislação, de acesso aos Tribunais de Justiça e não serão 
prejudicados), os membros do Ministério Público e os advogados, todos pela sua experiência na 
profissão, devem participar de uma instância superior, sugerimos que cada categoria respectiva 
realize eleições entre os seus membros, para que, em lista tríplice, o Governador os nomeie. 
O mandato destes Desembargadores será de oito anos, com direito a reeleição, como ocorre com os 
legisladores, para que não se eternizem comodamente nos cargos, sem satisfações a dar aos seus 
jurisdicionados. Esta limitação tem por objetivo permitir, por um lado, ao bom Juiz, o direito de 
continuar no exercício do mandato e por outro, estabelece a rotatividade e o acesso mais fácil a todos 
os profissionais do direito conferindo-lhes uma maior oportunidade de darem sua contribuição na 
aplicação da Justiça. 
A nossa sugestão para preenchimento das vagas do Supremo Tribunal Federal parece que quebra a 
mecânica das eleições diretas e secretas para Juízes singulares ou a outra para composição dos 
Tribunais de Justiça. Elas obedecem, porém, a um ritmo próprio. Para Juízes singulares: eleições 
populares. Para serem nomeados Desembargadores, eleições entre todos os profissionais do direito 
que possuem qualificação e experiência para escolher os titulares de uma instância mais 
preeminente. Para Ministros do Supremo: O Congresso Nacional, que é Poder Político. Esta aparente 
distonia se justifica porque o Supremo Tribunal é também, um organismo político. Claro que o 
processo mais amplo e participativo seria as eleições diretas e populares. Ocorre que estes Ministros 
estão mais distantes da fiscalização popular dificultando-lhes o julgamento. Além disto, esta sugestão 
é um avanço uma vez que pela atual Constituição, os Ministros são nomeados pelo Presidente da 
República que submete o nome de sua livre e íntima escolha, ao Senado da República, para 
homologá-lo ou não. 
Nossa sugestão é bem mais democrática, porque qualquer profissional em direito, com os mesmos 
requisitos exigidos atualmente, submete-se a uma eleição num colégio mais amplo, com mais de 
meio milhar de representantes do povo. 
O Presidente da República nomeará um dos integrantes da lista tríplice elaborada pelo Congresso 
Nacional. 
Assim, os dois poderes da República, eleitos pelo povo, participam da escolha do Ministro da 
Suprema Corte que passará, preliminarmente, pelo crivo da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00770 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público sejam  
suprimidos os dispositivos abaixo, que se referem à Seção Constitucional do Supremo 
Tribunal Federal:  
No § 7o. expressões "uma Seção Constitucional e"; do art. 14 § 8o. do art. 14, seja suprimido todo o 
parágrafo  
Art. 16. Seja suprimido todo o artigo, transformando os seus incisos e parágrafos em alíneas e 
parágrafos do art. 15, para que as atribuições ali definidas se constituam em competência do Tribunal 
Pleno. 
Justificativa 
Já na fase inicial de tramitação do anteprojeto, situei-me contra a criação do Tribunal Constitucional, 
por considerar que o Supremo Tribunal Federal sempre cumpriu seu papel de maneira inatacável, 
mormente na missão, que lhe confere o texto vigente de assegurar a supremacia da Constituição. 
Apesar de o anteprojeto ter avançado no sentido da manutenção do STF, considero desnecessária a 
criação de uma seção especialmente designada para o julgamento das questões constitucionais, que 
devem permanecer dentro da competência do tribunal como um todo. 
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Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00964 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão Do Poder Judiciário e do Ministério Público  
Dê-se à Seção II, do Capítulo I, a seguinte redação:  
SEÇÃO II - DO SUPREMO TRIBUANAL FEDERAL  
Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de dezesseis Ministros.  
Parágrafo 1o. - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos 
de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
Parágrafo 2o. - O Supremo Tribunal Federal reunir-se-á em plenário ou dividido em Turmas.  
[...] 
Justificativa 
A redação proposta com base no Relatório da Subcomissão defere ao Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, como Corte Constitucional, todas as matérias que digam respeito à asseguração das 
garantias que o texto maior explicita a garante. 
Mantém a tradição nacional e, por outro lado, se acolhe a evolução que surge na linha das novas 
instituições que, nestes últimos anos, se vêm criando em outros países para o mais amplo controle de 
constitucionalidade. 
A outra função que, entre nós, também tradicionalmente se confere ao Supremo Tribunal Federal - da 
uniformização jurisprudencial - bem como outras que lhe devem caber, ficam à competência das 
Turmas.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
 
 
   EMENDA:00969 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público.  
O art. 14 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze Ministros.  
Parágrafo Único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos 
e seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Mantém-se a atual estrutura do Supremo Tribunal. Sua justificativa decorre do exposto na parte final 
da justificativa da emenda, que também se apresenta, ao artigo 15 do Anteprojeto. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
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   EMENDA:01057 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa aos arts. 14, §§ 1o., 2o., 3o., 4o. e 6o., e supressora dos §§ 7o., 8o. e 9o.  
(Subcomissão do Poder Judiciário)  
Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de doze ministros, com mandato de doze anos,  
nomeados pelo Presidente da República, todos bacharéis em direito há, pelo menos, vinte anos,  
de notório saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1o. - Os Ministros serão indicados: 1/3 pelo Congresso Nacional, 1/3 pelo Poder Executivo  
Federal e 1/3 pelo próprio Tribunal.  
§ 2o. - Antes de sua nomeação, os Ministros indicados pelo Poder Executivo e pelo Tribunal  
serão aprovados pelo Congresso Nacional, submetendo-se todos à audiência Pública de  
arguição.  
§ 3o. - Renovar-se-ão os Ministros, pela metade, a cada seis anos, vedada a recondução.  
§ 4o. - Não poderá ser escolhido Ministro do Supremo Tribunal Federal quem esteja no exercício  
de mandato executivo ou legislativo, de cargo de Ministro ou Secretário de Estado, ou tenha  
exercido qualquer dessas funções até quatro anos antes da escolha.  
Lei Complementar estabelecerá outros casos de incompatibilidade.  
§ 5o. - Durante o exercício do mandato, os Ministros gozarão das garantias e sujeitar-se-ão  
às vedações próprias da magistratura, perdendo o cargo somente por condenação em crime comum 
ou de responsabilidade, e fazendo jus a vencimentos fixados para os Ministros de Estado.  
§ 6o. - Findo seu mandato, o Ministro, fará jus à aposentadoria correspondente aos vencimentos  
do cargo, vedadas quaisquer acumulações, não lhe sendo aplicável o disposto no inciso VII do art.  
2o., exceto quanto à invalidez. 
Justificativa 
A justificativa encontra-se transcrita nas páginas 01 e 02 de outra emenda que ofereci, propondo 
modificações ao art. 1º do Anteprojeto. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   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  
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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 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.  
[...] 
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 infra-
constitucionais, o que é levado à 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 o 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 cognição 
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, e 
Alemanha, ou a um órgão político singularizado, como se dá com o “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 direito 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 deI poder verificador de la compatibilidad 
con la Constitucion de las normas que há de aplicar. No tiene, empero, el poder de anular estas 
normas sino simplesmente de no aplicalas 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 juicio sobre la 
conformidad con la Constitucion se confia a un órgano constitucional ad.hoc que obra como garante 
de la misma Constitucion. 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 la sentencia tiene efectos / erga omnes, consistiendo en una 
anulación de las normas impugnadas”. (in “Derecho Constitucional Comparado” 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 
de lei ou ato do poder público (art.179); (c) atribuição de competência ao Senado Federal para  
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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 nºs 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 título 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  Checoslovaquia, de acordo 
com a Lei Constitucional de 27 de outubro de 1968 (art. 86 e segs. ), e a Yugoslavia, 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 (art140 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 (arts.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 comarcas do interior, se deparam basicamente com relações de 
direito privado. Outro defeito decorre também daí. E 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 à 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 princípio 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 
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arguição de inconstitucionalidade se outro fundamento lhe permitir decidir a lide em favor do 
arguente. Outro defeito ainda está no modo de exercício do controle de constitucionalidade por via de 
exceção, qual seja o de que fica sujeito à 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 princípio 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 a declaração de inconstitucionalidade, porque esta só tem efeito inter partes, 
vemos que um mesmo fundamento da lide teve 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, págs. 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 ser feita através da previsão na futura Constituição democrática de um autêntico 
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 política 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-RS, 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 où se reflete - fragmentaire 
sans doute mais fidêle l'image des luttes politiques suprêmes d'un pays - qu'elle a précisément pour 
effet de transformer en dernière 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 investidas 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 inconst1tucionalidade "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 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 que, 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 Constitución sea la autêntica carta de identidade nacional de un pais, es decir, 
transcriba, fielmente, los requerimentos de aquél, la adhesión afectiva de la sociedad aumentará y 
permanecerá. 
Esto dependerá no óõlo de las virtualidades del documento básico, también de la clase política 
(Gobierno y Oposición) que ajuste su juego politico 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, estimulada pelos advogados 
constitucionalistas que passarão s 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:00206 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação do art. 72, do Substitutivo da Comissão da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo e, suprima-se os Incisos I, II e III, do § 1o., bem como os §§ 2o.,  
3o. e 4o., do referido Artigo 72, permanecendo os §§ 5o. e 6o., que se tornam 2o. e 3o., passando o  
aludido artigo a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 72. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros vitalícios, escolhidos  
dentre brasileiros com mais de cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada.  
§ 1o. - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
indicação pelo Senado Federal.  
§ 2o. - Enquanto integrarem o Tribunal, os Ministros gozarão das garantias e ficarão sujeitos  
às vedações da magistratura somente perdendo o cargo por condenação definitiva por crime comum 
ou de responsabilidade, e terão vencimentos não inferiores aos que percebam, a qualquer título, os  
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Ministros de Estado.  
§ 3o. - Ao termo de sua investidura, o Ministro será aposentado, com proventos integrais. 
Justificativa 
Não há porque inovar quanto à nomeação e vitaliciedade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
A história tem provado em favor da exação que os Presidentes da República, inclusive ao tempo do 
Estado Novo, bem souberam cumprir a grave atribuição de escolherem os Ministros da Suprema 
Corte. Não há porque duvidar que assim continue. Quanto à vitaliciedade é garantia fundamental que 
sempre acompanhou a magistratura preservando-a de todas as formas de pressões e seduções 
devendo ser proclamado que ao longo de quase noventa anos, e seguindo as tradições do Império, 
jamais sequer se levantou a suspeita de qualquer indignidade por parte dos membros do Supremo 
Tribunal. Por que inovarmos? Somente pelo gosto do novo? 
Parecer:   
   Não é esta a sistemática que entendo ser a adequada para o S.T.F. no momento atual, quando lhe 
é deferida a condição de corte constitucional. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00265 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Dar nova redação à seção II do substitutivo:  
SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Federal  
art. 72 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezenove Ministros, nomeados pelo Presidente  
da República, sendo onze vitalícios e oito com mandato de doze anos, todos bacharéis em direito,  
há pelo menos vinte anos, de notório saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1o - Antes de sua nomeação os Ministros serão aprovados pelo Congresso Nacional,  
submetendo-se a audiência pública de arguição.  
§ 2o - Renovar-se-ão os Ministros com mandato pela metade a cada seis anos, vedada a 
recondução.  
§ 3o - Os Ministros com mandato serão indicados, quatro pelo Congresso Nacional e quatro  
pelo Poder Executivo Federal.  
§ 4o - Os Ministros vitalícios serão indicados pelo Presidente da República,  
reservando-se quatro vagas para membros da magistratura de carreira.  
§ 5o - Durante o exercício do mandato, os Ministros gozarão das garantias e sujeitar-se-ão  
às vedações próprias da Magistratura, perdendo o cargo somente por condenação em crime comum 
ou de responsabilidade, e fazendo jus a vencimentos fixados para os Ministros de Estado.  
§ 6o - Findo seu mandato, o Ministro fará jus à aposentadoria correspondente aos vencimentos do  
cargo, vedadas quaisquer acumulações.  
§ 7o - O Supremo Tribunal Federal terá uma Seção Constitucional e uma Seção Especial, além do  
Plenário.  
§ 8o - A Seção Constitucional será composta pelos Ministros com mandato de quatro dos  
vitalícios, os quais serão indicados pela Seção Especial e terão indicados pela Seção Especial e  
terão investidura pelo prazo de seis anos vedada sua recondução.  
§ 9o - A Seção Especial será composta pelos Ministros vitalícios, podendo funcionar em Turmas.  
[...] 
Justificativa 
A emenda visa restabelecer a redação final do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário, após 
debates e discussões que levaram a uma saída intermediária e conciliatória: manutenção do 
Supremo, com uma seção Constitucional, evitando-se assim a criação de uma Corte Constitucional e 
um Superior Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O texto do substitutivo é mais adequado. 
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   EMENDA:00276 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dar nova redação ao artigo 72, do Substitutivo.  
Art. 72 - O Supremo Tribunal Federal compõem-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, bacharéis em  
direito de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Inexistente as expressões “bacharéis em direito”, no texto aludido, possível seria que a Suprema 
Corte viesse a ser integrada por leigo, sem formação universitária, vez que o critério de conhecimento 
ou "saber jurídico" não deixa de conter requisito subjetivo. 
Parecer:   
   Entendo que a expressão "notável saber jurídico" traz, em seu próprio bojo, a formação profissional. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00289 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescentar no art. 72, § 1o, III a expressão:  
"...dentre magistrados de carreira." 
Justificativa 
A composição do STF é prevista com a participação uniforme dos três Poderes da República, razão 
pela qual é necessária a participação de magistrados de carreira, para a mantença do equilíbrio no 
órgão de cúpula do Poder Judiciário. 
Parecer:   
   O juiz da conveniência é o próprio STF. Devemos dar-lhe o crédito de que escolherá os melhores. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00297 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 72 a seguinte redação:  
Art. 72. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de dezesseis Ministros.  
Parágrafo único - Os Ministérios serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada 
a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos e menos de 
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
A vitaliciedade dos Ministros é geralmente aceita corno urna das mais seguras garantias da 
independência da Magistratura. 
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A nomeação por mandato, por prazo determinado, desde logo, enfraquece essa garantia. 
E na divisão feita no Projeto, note-se: fica o Senado como fiel de todas as nomeações o que, se hoje 
acontece, leve-se à conta de participação de Poder Legislativo no processo de escolha. 
No que se refere, por exemplo, aos indicados pela Câmara dos Deputados - pense-se na hipótese de 
recusa de indicação pelo Senado – e os problemas que acarretarão. 
No que se relaciona com os indicados em lista tríplice pelo STF, terá a desvantagem de comprometer 
a Corte no processo de escolha, gerando no seu seio disputa a que tem estado alheia. 
O processo atual, apesar dos inconvenientes que pode apresentar (nenhum os eliminará totalmente) 
tem por si, quando nada, quase cem anos de tradição, com resultados abonadores. 
O que se propõe (apesar de convenientes que possa ter), apresenta ainda o grave risco de politicizar 
em demasia (para não dizer partidarizar) a escolha dos membros da Corte. E retira-lhes a mais 
efetiva das garantias: a vitaliciedade. E cria dificuldades dos Ministros em fim de mandato e sem 
possibilidade de recondução. 
Parecer:   
   O Substitutivo é inovador, nesse aspecto, principalmente devido às novas funções do STF. 
Mantenho esse entendimento e acho-o válido. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00384 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 72 e 73 do Substitutivo, a seguinte redação:  
SEÇÃO I  
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
Art. 72 - O Supremo Tribunal Federal, com jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de 
onze Ministros, cujo número só poderá ser alterado por proposta de iniciativa do próprio Tribunal.  
Parágrafo único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Mantenho a estruturação que ofereci ao tema em meu Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00392 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 72, seus parágrafos e incisos, do Substitutivo da Comissão  
da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo  
Dê-se ao art. 72, seus parágrafos e incisos, do Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 72 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo  
território nacional, compõe-se de dezesseis Ministros vitalícios.  
Parágrafo Único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, de pois de aprovada  
a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, com  
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade." 
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Justificativa 
Entendemos que a elevada investidura e a própria nobreza do cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal não se conciliam com o provimento em condição temporária, ainda que por doze anos. 
Dentre os predicamentos da magistratura, a vitaliciedade é o de maior relevância, principalmente 
quando se trata de Magistrado da mais Alta Corte do País. 
É a justificativa da presente emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   A sistemática proposta pelo Substitutivo é mais condizente com as funções de Corte Constitucional 
que serão exercidas pelo Supremo Tribunal Federal. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00597 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 72 a seguinte redação:  
Art. 72 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros.  
Parágrafo Único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Impõe-se a manutenção do sistema atual com o objetivo de sustenta o órgão máximo da magistratura 
brasileira como Poder independente. 
Ademais, se admitíssemos o princípio do mandato de doze anos, estaríamos suprimindo a garantia 
da vitaliciedade que é indispensável à incolumidade de desempenho das funções dos Ministros e do 
próprio Supremo Tribunal. 
Parecer:   
   Esta emenda contraria, frontalmente, o espírito do substitutivo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00707 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê- se ao artigo 72 a seguinte redação:  
Art. 72. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de 11 Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha em audiência pública, pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos 
e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Com a transferência de grande parte da competência do Supremo Tribunal Federal para o Superior 
Tribunal de Justiça, desnecessário se torna o aumento dos seus membros. 
De outra parte, apresenta-se inconveniente, por ferir uma das garantias fundamentais ao exercício da 
magistratura - a vitaliciedade - a nomeação de Ministros por mandato, com judicatura por prazo 
determinado. A tradição brasileira renega esta fórmula de provimento de cargos de magistrados. 
Quanto ao processo de escolha dos Ministros, revela-se imprópria ao Sistema Federativo e ao 
Regime Republicano a indicação na forma prevista no Substitutivo. 
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Tal processo, admitido no anteprojeto da Carta de 1934, sofreu a condenação dos mais ilustres 
constitucionalistas da época. O imortal JOÃO MANGABEIRA, prelecionando naquele tempo sobre o 
assunto, proclamou, com sabedoria: 
“Dê-se ao Presidente da República, que em sua pessoa simboliza a Nação, a responsabilidade direta 
da escolha dos Ministros, dependente, todavia, de aprovação, em sessão e voto secretos, pelo outro 
Poder em que a Nação se representa. Somente assim terá o Supremo Tribunal a majestade 
essencial à sua vida, e o direito de sentenciar em nome da Nação...” (Em torno da Constituição, 
Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1934, págs 110/111). 
A lição do grande MANGABEIRA é suficiente, per se, para justificar a emenda sugerida. 
Sendo o "grande tribunal da Federação", na expressão de RUI BARBOSA, ninguém melhor do que o 
Senado da República, expressão legítima da Federação, para apreciar e aprovar os nomes dos 
eminentes juristas que comporão a magistratura excelsa da República. 
Parecer:   
   Contrário. O Substitutivo já dá tratamento adequado à questão 
 
   
   EMENDA:00722 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda nº.  
Dê-se ao § 1o. do artigo 72, a seguinte redação:  
§ 1o. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
indicação:  
I - pelo Senado Federal; e  
II - pelo próprio Supremo Tribunal Federal que, pelo voto de dois terços de seus membros,  
poderá recusá-la. 
Justificativa 
Sem romper com a tradição do direito constitucional brasileiro, a proposição visa a tornar mais 
equilibrado o critério de nomeação, legitimando a escolha com o envolvimento efetivo dos três 
poderes. 
Parecer:   
   Não me parece mais adequado o critério contido na emenda. Pela rejeição. 
 
   
   
   EMENDA:00846 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dar nova redação à seção II do substitutivo:  
SEÇÃO II  
Do Supremo Tribunal Federal  
art.72- O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezenove Ministros, nomeados pelo Presidente 
da República, sendo onze anos, todos bacharéis em direito, há pelo menos vinte anos, de notórios  
saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1o. - Antes de sua nomeação os Ministros serão aprovados pelo Congresso Nacional,  
submetendo-se a audiência pública de arguição.  
§ 2º. "O. Renovar-se-ão os Ministros com mandato pela metade a cada seis anos, vedada a 
recondução.  
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§ 3o. - Os Ministros com mandato serão indicados, quatro pelo Congresso Nacional e quatro  
pelo Poder Executivo Federal.  
§ 4o. - Os Ministros vitalícios serão indicados pelo Presidente da República, reservando-se quatro 
vagas para membros da magistratura de carreira.  
§ 5o. - Durante o exercício do mandato, os Ministros gozarão das garantias e sujeitar-se-ão às  
vedações próprias da Magistratura, perdendo o cargo somente por condenação em crime comum ou 
de responsabilidade, e fazendo jus a vencimentos fixados para os Ministro de Estado.  
§ 6o. - Findo seu mandato, o Ministro fará jus à aposentadoria correspondente aos vencimentos  
do cargo, vedadas quaisquer acumulações.  
§ 7o. O Supremo Tribunal Federal terá uma Seção Constitucional e uma Seção Especial, além do  
Plenário.  
§ 8o. - A Seção Constitucional será composta pelos Ministros com mandato em quatro dos  
vitalícios, os quais serão indicados pela Seção Especial e terão investidura pelo prazo de seis  
anos vedada sua recondução  
§ 9o. - A Seção Especial será composta pelos Ministros vitalícios, podendo funcionar em Turmas.  
[...] 
Justificativa 
A emenda visa restabelecer a redação final do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário, após 
debates e discussões que levaram a uma saída intermediária e conciliatória: manutenção do 
Supremo, com uma seção Constitucional, evitando-se assim a criação de uma Corte Constitucional e 
um Superior Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   Mantenho a estruturação que consta do Substitutivo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00858 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescentar no art. 72, § 1o., III a expressão:  
"...dentre magistrados de carreira." 
Justificativa 
A composição do STF é prevista com a participação uniforme dos três Poderes da República, razão 
pela qual é necessária a participação de magistrados de carreira, para a mantença do equilíbrio no 
órgão de cúpula do Poder Judiciário. 
Parecer:   
   A escolha de Ministros do S.T.F. deve ser livre. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00867 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dar nova redação ao artigo 72, do Substitutivo.  
Art. 72 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, bacharéis em  
direito de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 46  

 

Inexistente as expressões “bacharéis em direito”, no texto aludido, possível seria que a Suprema 
Corte viesse a ser integrada por leigo, sem formação universitária, vez que o critério de conhecimento 
ou "saber jurídico" não deixa de conter requisito subjetivo. 
Parecer:   
   A expressão "notável saber jurídico" pressupõe que o escolhido seja bacharel em direito. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:00882 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se à seção II do capítulo III do Substitutivo a seguinte redação:  
Do Tribunal Constitucional  
Art. - O Tribunal Constitucional é composto de onze Ministros, nomeados pelo Presidente da  
República, com aprovação prévia do Senado Federal, dentre brasileiros natos, bacharéis em direito 
com notável saber jurídico e ilibada reputação, com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta 
e cinco anos, pelo prazo de doze anos, não podendo ser reconduzidos.  
§ único - A renovação dos membros do Tribunal far-se-á na forma definida em lei complementar.  
Art. - Enquanto integrarem o Tribunal, os Ministros gozarão das garantias e ficarão sujeitos  
às vedações da magistratura, somente perdendo o cargo por condenação definitiva por crime comum 
ou de responsabilidade, e terão vencimentos não inferiores aos que percebam, a qualquer título, os  
Ministros de Estado.  
[...] 
Justificativa 
É necessário que as matérias envolvendo altas autoridades da República bem assim aquelas que 
compreendam estritamente a exegese do texto constitucional sejam submetidas a julgamento perante 
Corte específica a exemplo do que ocorre nos países civilizados. Ademais, o excessivo volume de 
causas e a diversidade dos temas que quotidianamente chegam ao Supremo Tribunal Federal 
impedem uma prestação Jurisdicional célere 
Parecer:   
   Pela rejeição. O substitutivo mantém o Supremo Tribunal Federal. 
 
   
   EMENDA:00908 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 72 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
indicação pelo Senado Federal, sendo:  
I - sete, indicados pelo Presidente da República;  
II - nove, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria absoluta  
dos seus membros. 
Justificativa 
A iniciativa de indicação dos magistrados que irão integrar a Corte Suprema do País deve partir dos 
Poderes dotados de representação popular. 
Parecer:   
   A indicação pretendida pela emenda não me parece a melhor. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00961 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do Relator  
Dê-se a Seção II a seguinte redação:  
Seção II  
Do Supremo Tribunal Constitucional  
Art. A - O Supremo Tribunal Constitucional com sede no Capital da União e Jurisdição em todo  
território nacional, compõe-se de nove cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo 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 Constitucional gozam das prerrogativas próprias da  
Magistratura e sujeitam-se aos seus impedimentos, fazendo jus a uma remuneração não inferior à 
mais elevada dos Tribunais Superiores de Justiça.  
[...] 
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 infra-
constitucionais, o que é levado à 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 o 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 cognição 
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, e 
Alemanha, ou a um órgão político singularizado, como se dá com o “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 direito 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 deI 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 aplicalas ao caso que se le somete. Todo juez es habilitado para 
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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 juicio sobre la 
conformidad con la Constitucion se confia a un órgano constitucional ad.hoc que obra como garante 
de la misma Constitucion. 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 la sentencia tiene efectos / erga omnes, consistiendo en una 
anulación de las normas impugnadas”. (in “Derecho Constitucional Comparado” 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 
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 nºs 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 título 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  Checoslovaquia, de acordo 
com a Lei Constitucional de 27 de outubro de 
1968 (art. 86 e segs. ), e a Yugoslavia, 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 (art140 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 
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Regimento Interno (arts.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 
idéias, 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 comarcas do interior, se deparam basicamente com relações de 
direito privado. Outro defeito decorre também daí. E 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 à 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 princípio 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 
arguição de inconstitucionalidade se outro fundamento lhe permitir decidir a lide em favor do 
arguente. Outro defeito ainda está no modo de exercício do controle de constitucionalidade por via de 
exceção, qual seja o de que fica sujeito à 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 princípio 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, corno a decisão, no primeiro caso, não importa coisa julgada em relação ao 
segundo, no que tange a declaração de inconstitucionalidade, porque esta só tem efeito inter partes, 
vemos que um mesmo fundamento da lide teve 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, págs. 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 ser feita através da previsão na futura Constituição democrática de um autêntico 
Tribunal ou Corte Constitucional. 
Acreditamos que esse Tribunal assim imaginado deva ostentar competências múltiplas e de natureza 
politico-jurídicas, como, aliás, é próprio da jurisdição constitucional, eis que, no dizer de GERHARD 
LEIBHOLS - "debaixo de cada litígio constitucional se esconde uma questão política 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-RS, 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 où se reflete - fragmentaire 
sans doute mais fidêle l'image des luttes politiques suprêmes d'un pays - qu'elle a précisément pour 
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effet de transformer en dernière 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 investidas 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 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 inconst1tucionalidade "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 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 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 que, 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 Constitución sea la autêntica carta de identidade nacional de un pais, es decir, 
transcriba, fielmente, los requerimentos de aquél, la adhesión afectiva de la sociedad aumentará y 
permanecerá. 
Esto dependerá no óõlo de las virtualidades del documento básico, también de la clase política 
(Gobierno y Oposición) que ajuste su juego politico 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, estimulada pelos advogados 
constitucionalistas que passarão s 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, 
única meio de torná-la duradoura e servir de receita à paz social. 
Parecer:   
   Não admiti o Tribunal Constitucional no Substitutivo e permaneço atento àquela estrutura que criei. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00975 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   O parágrafo 1o., do artigo 72, passa a ter a seguinte redação:  
"art. 72. -..................................  
§ 1o. - "Após audiência pública e aprovação pelo Congresso Nacional, os ministros serão  
nomeados pelo Presidente da República." 
Justificativa 
Há nítida tendência de, nos trabalhos da Constituinte, prestigiar-se e enaltecer o Poder Legislativo. 
Em todos os assuntos do governo quer-se a sua participação. 
A jurisdição é uma parcela da atividade governativa. Especialmente aquela que virá a ser executada 
pela mais alta Corte do País. Bem por isso não se pode sonegar ao Poder Legislativo a possibilidade 
de indagar sobre o notório saber jurídico e a reputação ilibada do supremo posto de ministro. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. A aprovação é da competência privativa do Senado Federal, após arguição 
em sessão pública. 
 
   
   EMENDA:01018 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 72 do anteprojeto do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
O Art. 72 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 72 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo  
Território Nacional, compõe-se de 11 Ministros.  
Parágrafo único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Mantém-se à atual estrutura do Supremo Tribunal. Sua justificativa decorre do exposto na parte final 
da justificativa da emenda, que também se apresenta, ao artigo 15 do Anteprojeto. 
Parecer:   
   A emenda mantém inalterada a atual estrutura do Supremo Tribunal Federal. O Substitutivo 
passou-o à condição de corte Constitucional. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01034 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Substituam-se, nos incisos do § 1o. do art. 72 do Substitutivo, as quantidades ali 
especificadas pelas seguintes:  
Inciso I: quatro;  
Inciso II: oito;  
Inciso III: quatro. 
Justificativa 
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A emenda proposta tem por objetivo equalizar o número de indicações a serem feitas, tanto pelo 
Poder Executivo quanto pelo Legislativo, com vistas a ampliar a possibilidade de, através do 
conhecimento de valores regionais, canalizar para tão importantes funções brasileiros de notável 
saber jurídico. 
Parecer:   
   As alterações não trariam grandes aperfeiçoamentos ao Substitutivo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01040 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão:  
Dê-se a seguinte redação ao art. 72, do Capítulo III, Seção II:  
Art. 72. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e dois anos de idade, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada.  
§ 1o. ......................................  
I - ........................................  
II - seis, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto de dois terços dos seus membros.  
§ 2o. Os Ministros servirão por oito anos, a contar de sua posse, vedada e recondução.  
§ 3o. O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial e a  
alternatividade quanto às indicações.  
§ 4o. - ....................................  
§ 5o. - ....................................  
§ 6o. - Findo seu mandato, o Ministro será aposentado, com proventos integrais, vedadas  
quaisquer acumulações. 
Justificativa 
Levando em conta experiências europeias e sugestões diversas apresentadas à Subcomissão do 
Poder Judiciário e do Ministério Público, propõe-se a redução do mandato dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal para oito anos, ao mesmo tempo em que se diminui para sessenta e dois anos 
incompletos a idade limite para o ingresso naquela corte. A permanência de oito anos é considerada 
como tempo ideal para o desempenho daquelas elevadas funções e mostra-se mais compatível com 
a modernidade que a Justiça requer. A redução da idade limite proporciona aos ministros o integral 
desempenho do mandato, antes dos setenta anos, idade em que seriam atingidos pela aposentadoria 
compulsória. 
O quórum para aprovação dos nomes escolhidos pela Câmara dos Deputados deve ser elevado para 
dois terços para que esses juristas, embora desvinculados de atividade político-partidária, tenham 
forte respaldo e, ao mesmo tempo, demonstrem ter afinidade com as ideias políticas em vigor no 
novo texto constitucional. 
O provimento das vagas deve ser alternado, seguindo-se a ordem estabelecida, a fim de que sejam 
evitadas indicações em bloco, que não atenderiam à diversidade da origem de cada ministro e que, 
ocasionalmente, poderiam gerar desequilíbrio na composição da Suprema Corte. 
Propõe-se, por último, a vedação de quaisquer acumulações como medida moralizadora e capaz de 
evitar a duplicidade de aposentadorias, já que, ao término do mandato, o ministro terá assegurada 
aposentadoria correspondente aos vencimentos do cargo, que deverá ser compatível com a 
dignidade das nobres funções que ocupou durante aquele período. 
Parecer:   
   Prefiro a sistematização contida no Substitutivo. Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   EMENDA:00888 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Os incisos I, II e III do art. 204 passam a ter a seguinte redação:  
"I - cinco indicados pelo Presidente da República;  
II - seis, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas para cada vaga, pela Câmara dos Deputados;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
A presente Emenda mantem a participação da Câmara dos Deputados na escolha de seis dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, porém através de lista tríplice e não eleição "direta". 
Com isto, confere-se analogia entre a participação do Poder Legislativo ao do Poder Judiciário (item 
III) ao mesmo tempo em que se torna mais democrática a escolha interna-corpore de nomes e não 
de um só nome pela Câmara dos Deputados. 
 
   
   EMENDA:01277 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 204 § 1o.  
Substitua-se, nos incisos do § 1o. do art. 204, do Anteprojeto, as quantidades ali especificadas pelas 
seguintes:  
Inciso I: quatro;  
Inciso II: oito;  
Inciso III: quatro. 
Justificativa 
A emenda proposta tem por objetivo equalizar o número de indicações a serem feitas, tanto pelo 
Poder Executivo quanto pelo Legislativo, com vistas a ampliar a possibilidade de, através do 
conhecimento de valores regionais, canalizar para tão importantes funções brasileiros de notável 
saber jurídico. 
   
 
   EMENDA:01514 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - inciso III do § 1o. do art. 204  
Acrescenta-se ao inciso III do § 1o. do art. 204, após "dentre", a locução "magistrados de  
carreira", suprimindo-se o artigo plural "os".  
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Em consequência, o referido dispositivo passa a ter a seguinte redação.  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre magistrados de carreira  
integrantes de listas tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
Trata-se de emenda de adequação do dispositivo com os enunciados nos incisos anteriores (I e II). A 
composição do Supremo Tribunal Federal atenderá a uma relativa paridade entre os três poderes do 
Estado, com pequena e inevitável vantagem em favor do Legislativo (cinco do Executivo, seis do 
Legislativo e cinco do Judiciário). Seria, pois, razoável que quando à indicação do Judiciário, essa 
escolha recaísse em magistrados de carreira, mantendo o referido equilíbrio. O QUE SE objetiva, 
num Tribunal competente para exercer fundamentalmente a jurisdição constitucional, é aproveitar 
juízes com natural sensibilidade política, juristas por esse motivo indicados pelo Presidente da 
República (5) e pela Câmara dos Deputados (6), sem desconsiderar a experiência de magistrados de 
carreira, mais afeitos a julgamentos e menos desafeiçoados, porque dela colaboradores, de uma 
jurisprudência consolidada através dos anos de vivência judiciária. Esse ideal, no entanto, apenas 
poderá ser alcançado com a aprovação desta Emenda. Do contrário, a magistratura nacional de 
carreira ficará esquecida nessa desejada composição, com evidentes prejuízos não aos juízes 
marginalizados desse processo, mas à boa técnica dos julgamentos desse Tribunal. 
Na Constituição da Espanha democrática essa exigência está expressa na definição dos membros de 
seu Tribunal Constitucional (art. 159, 2) e mesmo de seu Conselho Geral de Poder Judicial (art. 222, 
3). O mesmo ocorre na Itália (art. 125) e em Portugal (art. 204, L e 2). Não se cuida, portanto, de uma 
inovação, da proposta inusitada, comprometida por qualquer ótica classista. Na Comissão temática 
essa proposta foi apresentada pelo nobre Deputado Osvaldo Macedo (PMDB- PR), parlamentar de 
inegável experiência e Promotor de Justiça, chegando a ser aprovada. Posteriormente, foi deixada 
para oportuna consideração, que agora surge (Emenda 35-0289-9). 
A providência visa a estabelecer pleno equilíbrio do Estado, no tocante ao exercício de seus poderes. 
 
   
   EMENDA:02071 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título V  
Capítulo IV  
Seção II - art. 204, § 1o. itens I a III  
Dê-se aos itens I, II e III do § 1o. do art. 204 do Anteprojeto de Constituição a redação que  
se segue:  
"Art. 204....................................  
§ 1o. ......................................  
I - cinco, indicados pelo Presidente da república, sendo dois entre magistrados de  
carreira;  
II - seis, indicados pela Câmara dos Deputados pelo voto secreto da maioria absoluta,  
pelo voto secreto da maioria absoluta dos seus membros, sendo dois entre magistrados de carreira;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal, sendo três entre  
magistrados de carreira." 
Justificativa 
Como bem sabemos, o Judiciário é um dos poderes da soberania nacional e se fundamenta no 
princípio da legalidade de sua constituição. 
Quanto a esse aspecto, vale ressaltar-se o magistério de Frederico Marques (in Instituições de Direito 
Processual Civil, vol. 1, p. 144): 
"Nossa função de tanto relevo e de tão fundamental importância nas sociedades civilizadas, o Poder 
Judiciário, em nosso sistema político e constitucional, deve ser a viva vox juris, não só aplicando as 
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leis regularmente promulgadas, como também tornando efetivo o império e cumprimento dos textos 
constitucionais." 
Assim, a nossa mais alta Corte de Justiça, órgão a que se confere competência para decidir e julgar 
questões oriundas de outros tribunais e para conhecer com exclusividade certas matérias de alta 
relevância, deve ter em sua constituição magistrados de carreira, de mérito e competência 
comprovados e de idoneidade inatacável. Para tanto, necessário é aditar-se a expressão "entre 
magistrados de carreira" aos itens do § 1º do art.204, como proposto na presente emenda. 
É de se ver que, entre nós, ao contrário como acontece alhures, como nos EE.UU., nem sempre foi 
tranquila a exaltação do Poder Judiciário, sobretudo em virtude da liberdade com que o Presidente da 
República indica e preenche os claros ocorrentes em nossos tribunais superiores. Muitas vezes, olha-
se o Poder Judiciário como um poder subordinado e não soberano, como deveria sempre ser, a fim 
de que a benéfica influência de suas decisões mantivesse o equilíbrio, a regularidade e a própria 
independência dos poderes. 
Estas as razões que justificam a presente emenda. 
 
   
   EMENDA:02604 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso III, do art. 204, do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 204 - ................................  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices de magistrados de carreira, organizadas, para cada vaga, pelo Supremos Tribunal Federal." 
Justificativa 
A modificação visa tão somente explicitar que a organização das listas tríplices deve se circunscrever 
aos magistrados de carreira. 
 
   
   EMENDA:03823 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao artigo 204 a seguinte redação:  
O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o território  
nacional, compõe-se de 11 Ministros.  
Parágrafo único - Os Ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha em audiência pública, pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos 
e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Com a transferência de grande parte da competência do Supremo Tribunal Federal para o Superior 
Tribunal de Justiça, desnecessário se torna o aumento dos seus membros. 
De outra parte, apresenta-se inconveniente, por ferir uma das garantias fundamentais ao exercício da 
magistratura - a vitaliciedade - a nomeação de Ministros por mandato, com judicatura por prazo 
determinado. A tradição brasileira renega esta fórmula de provimento de cargos de magistrados. 
Quanto ao processo de escolha dos Ministros, revela-se imprópria ao Sistema Federativo e ao 
Regime Republicano a indicação na forma prevista no Substitutivo. 
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Tal processo, admitido no anteprojeto da Carta de 1934, sofreu a condenação dos mais ilustres 
constitucionalistas da época. O imortal JOÃO MANGABEIRA, prelecionando naquele tempo sobre o 
assunto, proclamou, com sabedoria: 
“Dê-se ao Presidente da República, que em sua pessoa simboliza a Nação, a responsabilidade direta 
da escolha dos Ministros, dependente, todavia, de aprovação, em sessão e voto secretos, pelo outro 
Poder em que a Nação se representa. Somente assim terá o Supremo Tribunal a majestade 
essencial à sua vida, e o direito de sentenciar em nome da Nação...” (Em torno da Constituição, 
Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1934, págs 110/111). 
A lição do grande MANGABEIRA é suficiente, per se, para justificar a emenda sugerida. 
Sendo o "grande tribunal da Federação", na expressão de RUI BARBOSA, ninguém melhor do que o 
Senado da República, expressão legítima da Federação, para apreciar e aprovar os nomes dos 
eminentes juristas que comporão a magistratura excelsa da República. 
A compatibilização é indispensável neste caso, porquanto o artigo 106 não deferiu à Câmara dos 
Deputados competência privativa para aprovar os membros do Supremo Tribunal Federal. 
Por sua vez, o artigo 107 do anteprojeto defere ao Senado a sua competência histórica, prevendo, 
inclusive, em seu parágrafo único a Presidência do Presidente, do Supremo Tribunal Federal nos 
processos de julgamento do Presidente da República, Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado nos 
crimes da mesma natureza, conexos com aqueles e nos processos dos crimes de responsabilidade 
os próprios Ministros do STF e o Procurador-Geral da República, cuja competência privativa do 
julgamento é do Senado Federal. 
Além do mais, a presente Emenda, ao reduzir o número de Ministros de 16 para 11, compatibiliza 
com o previsto no artigo 209 sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça. Pela leitura do 
citado dispositivo, muitas das atuais atribuições do Supremo Tribunal Federal foram transferidas para 
o Superior Tribunal de Justiça. 
É de se lembrar ainda, que a iniciativa nos anos sessenta, pelo regime autoritário, de aumentar o 
número de Ministros do Supremo Tribunal Federal  sorrobrou exatamente por ter sido de motivação 
política, que não se compadece com a grandeza das instituições jurídicas. 
   
   EMENDA:04250 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 204 do anteprojeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 204 - ................................  
§ 1o. - Após aprovação pelo Senado Federal, por voto de dois terços de seus membros, os  
Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:  
............................................ 
Justificativa 
A presente emenda objetiva excluir a audiência pública referida no dispositivo em tela. 
Entendemos que o Senado Federal dispõe de condições plenas para bem aferir a capacitação dos 
indicados sem submetê-los a constrangedoras sessões públicas. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida. 
 
   
   EMENDA:04312 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Redija-se assim, o art. 204 do anteprojeto:  
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Art. 204 - Ao Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compete, em única ou última instância, a decisão de todas as questões que  
digam respeito à garantia e inviolabilidade dos princípios assegurados por esta Constituição.  
§ 1o. - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta  
e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
assim indicados:  
I - cinco, pelo Presidente da República;  
II - seis, pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria absoluta dos seus membros;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas tríplices, 
organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
Quanto ao "caput" do artigo, e seu novo § 1º, efetuamos a compatibilização com o art. 36 e seu 
parágrafo único da Comissão IV. 
 
   
   EMENDA:04465 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O inciso III do § 1o. do art. 204 passa a ter a seguinte redação:  
"cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas, para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal'. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. Faltava uma vírgula. 
 
 
   
   EMENDA:04466 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 204 passa a ter a redação seguinte:  
"Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, após audiência pública e aprovação  
pelo Senado Federal, por voto de dois terços de seus membros, sendo: 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00823 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Os incisos I, II e III do § 1o. do art. 200 passam a ter a seguinte redação:  
"I - cinco indicados pelo Presidente da República;  
II - seis, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas para cada vaga, pela Câmara dos Deputados;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
A presente Emenda mantem a participação da Câmara dos Deputados na escolha de seis dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, porém através de lista tríplice e não eleição "direta". 
Com isto, confere-se analogia entre a participação do Poder Legislativo ao do Poder Judiciário (item 
III) ao mesmo tempo em que se torna mais democrática a escolha interna-corpore de nomes e não 
de um só nome pela Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Elimina o princípio da indicação estabelecido pelo projeto. 
 
   
   EMENDA:01181 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 200 § 1o.  
Substitua-se, nos incisos do § 1o. do art. 200, do Anteprojeto, as quantidades ali 
especificadas pelas seguintes:  
INCISO I: quatro;  
INCISO II: oito;  
INCISO III: quatro. 
Justificativa 
A emenda proposta tem por objetivo equalizar o número de indicações a serem feitas, tanto pelo 
Poder Executivo quanto pelo Legislativo, com vistas a ampliar a possibilidade de, através do 
conhecimento de valores regionais, canalizar para tão importantes funções brasileiros de notável 
saber jurídico. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:01412 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - inciso III do § 1o. do art. 200  
Acrescenta-se ao inciso III do § 1o. do art. 200, após "dentre", a locução "magistrados de  
carreira", suprimindo-se o artigo plural "os".  
Em consequência, o referido dispositivo passa a ter a seguinte redação.  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre magistrados de carreira  
integrantes de listas tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
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Trata-se de emenda de adequação do dispositivo com os enunciados nos incisos anteriores (I e II). A 
composição do Supremo Tribunal Federal atenderá a uma relativa paridade entre os três poderes do 
Estado, com pequena e inevitável vantagem em favor do Legislativo (cinco do Executivo, seis do 
Legislativo e cinco do Judiciário). Seria, pois, razoável que quando à indicação do Judiciário, essa 
escolha recaísse em magistrados de carreira, mantendo o referido equilíbrio. O QUE SE objetiva, 
num Tribunal competente para exercer fundamentalmente a jurisdição constitucional, é aproveitar 
juízes com natural sensibilidade política, juristas por esse motivo indicados pelo Presidente da 
República (5) e pela Câmara dos Deputados (6), sem desconsiderar a experiência de magistrados de 
carreira, mais afeitos a julgamentos e menos desafeiçoados, porque dela colaboradores, de uma 
jurisprudência consolidada através dos anos de vivência judiciária. Esse ideal, no entanto, apenas 
poderá ser alcançado com a aprovação desta Emenda. Do contrário, a magistratura nacional de 
carreira ficará esquecida nessa desejada composição, com evidentes prejuízos não aos juízes 
marginalizados desse processo, mas à boa técnica dos julgamentos desse Tribunal. 
Na Constituição da Espanha democrática essa exigência está expressa na definição dos membros de 
seu Tribunal Constitucional (art. 159, 2) e mesmo de seu Conselho Geral de Poder Judicial (art. 222, 
3). O mesmo ocorre na Itália (art. 125) e em Portugal (art. 204, L e 2). Não se cuida, portanto, de uma 
inovação, da proposta inusitada, comprometida por qualquer ótica classista. Na Comissão temática 
essa proposta foi apresentada pelo nobre Deputado Osvaldo Macedo (PMDB- PR), parlamentar de 
inegável experiência e Promotor de Justiça, chegando a ser aprovada. Posteriormente, foi deixada 
para oportuna consideração, que agora surge (Emenda 35-0289-9). 
A providência visa a estabelecer pleno equilíbrio do Estado, no tocante ao exercício de seus poderes. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:01953 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título V  
Capítulo IV  
Seção II - art. 200, § 1o. itens I a III  
Dê-se aos itens I, II e III do § 1o. do art. 200 do projeto de Constituição a redação que se  
segue:  
"Art. 200....................................  
§ 1o. ......................................  
I - cinco, indicados pelo Presidente da República, sendo dois entre magistrados de  
carreira;  
II - seis, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria absoluta,  
pelo voto secreto da maioria absoluta dos seus membros, sendo dois entre magistrados de carreira;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal, sendo três entre  
magistrados de carreira." 
Justificativa 
Como bem sabemos, o Judiciário é um dos poderes da soberania nacional e se fundamenta no 
princípio da legalidade de sua constituição. 
Quanto a esse aspecto, vale ressaltar-se o magistério de Frederico Marques (in Instituições de Direito 
Processual Civil, vol. 1, p. 144): 
"Nossa função de tanto relevo e de tão fundamental importância nas sociedades civilizadas, o Poder 
Judiciário, em nosso sistema político e constitucional, deve ser a viva vox juris, não só aplicando as 
leis regularmente promulgadas, como também tornando efetivo o império e cumprimento dos textos 
constitucionais." 
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Assim, a nossa mais alta Corte de Justiça, órgão a que se confere competência para decidir e julgar 
questões oriundas de outros tribunais e para conhecer com exclusividade certas matérias de alta 
relevância, deve ter em sua constituição magistrados de carreira, de mérito e competência 
comprovados e de idoneidade inatacável. Para tanto, necessário é aditar-se a expressão "entre 
magistrados de carreira" aos itens do § 1º do art.204, como proposto na presente emenda. 
É de se ver que, entre nós, ao contrário como acontece alhures, como nos EE.UU., nem sempre foi 
tranquila a exaltação do Poder Judiciário, sobretudo em virtude da liberdade com que o Presidente da 
República indica e preenche os claros ocorrentes em nossos tribunais superiores. Muitas vezes, olha-
se o Poder Judiciário como um poder subordinado e não soberano, como deveria sempre ser, a fim 
de que a benéfica influência de suas decisões mantivesse o equilíbrio, a regularidade e a própria 
independência dos poderes. 
Estas as razões que justificam a presente emenda. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:02461 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso III, do art. 200, do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 200 - ................................  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices de magistrados de carreira, organizadas, para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa 
A modificação visa tão somente explicitar que a organização das listas tríplices deve se circunscrever 
aos magistrados de carreira. 
Parecer:   
   Com o aproveitamento, sob outra roupagem, da Emenda no. 1P03619-4, que restabelece a tradição 
de composição do Supremo Tribunal Federal e a forma de nomeação de seus membros, fica 
prejudicada a proposição em exame. 
 
   
   EMENDA:03619 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao artigo 200 a seguinte redação:  
O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o território  
nacional, compõe-se de 11 Ministros.  
Parágrafo único - Os Ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha em audiência pública, pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos 
e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Com a transferência de grande parte da competência do Supremo Tribunal Federal para o Superior 
Tribunal de Justiça, desnecessário se torna o aumento dos seus membros. 
De outra parte, apresenta-se inconveniente, por ferir uma das garantias fundamentais ao exercício da 
magistratura - a vitaliciedade - a nomeação de Ministros por mandato, com judicatura por prazo 
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determinado. A tradição brasileira renega esta fórmula de provimento de cargos de magistrados. 
Quanto ao processo de escolha dos Ministros, revela-se imprópria ao Sistema Federativo e ao 
Regime Republicano a indicação na forma prevista no Substitutivo. 
Tal processo, admitido no anteprojeto da Carta de 1934, sofreu a condenação dos mais ilustres 
constitucionalistas da época. O imortal JOÃO MANGABEIRA, prelecionando naquele tempo sobre o 
assunto, proclamou, com sabedoria: 
“Dê-se ao Presidente da República, que em sua pessoa simboliza a Nação, a responsabilidade direta 
da escolha dos Ministros, dependente, todavia, de aprovação, em sessão e voto secretos, pelo outro 
Poder em que a Nação se representa. Somente assim terá o Supremo Tribunal a majestade 
essencial à sua vida, e o direito de sentenciar em nome da Nação...” (Em torno da Constituição, 
Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1934, págs 110/111). 
A lição do grande MANGABEIRA é suficiente, per se, para justificar a emenda sugerida. 
Sendo o "grande tribunal da Federação", na expressão de RUI BARBOSA, ninguém melhor do que o 
Senado da República, expressão legítima da Federação, para apreciar e aprovar os nomes dos 
eminentes juristas que comporão a magistratura excelsa da República. 
A compatibilização é indispensável neste caso, porquanto o artigo 107 não deferiu à Câmara dos 
Deputados competência privativa para aprovar os membros do Supremo Tribunal Federal. 
Por sua vez, o artigo 108 do projeto defere ao Senado a sua competência histórica, prevendo, 
inclusive, em seu parágrafo único a Presidência do Presidente, do Supremo Tribunal Federal nos 
processos de julgamento do Presidente da República, Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado nos 
crimes da mesma natureza, conexos com aqueles e nos processos dos crimes de responsabilidade 
os próprios Ministros do STF e o Procurador-Geral da República, cuja competência privativa do 
julgamento é do Senado Federal. 
Além do mais, a presente Emenda, ao reduzir o número de Ministros de 16 para 11, compatibiliza 
com o previsto no artigo 205 sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça. Pela leitura do 
citado dispositivo, muitas das atuais atribuições do Supremo Tribunal Federal foram transferidas para 
o Superior Tribunal de Justiça. 
É de se lembrar ainda, que a iniciativa nos anos sessenta, pelo regime autoritário, de aumentar o 
número de Ministros do Supremo Tribunal Federal  sorrobrou exatamente por ter sido de motivação 
política, que não se compadece com a grandeza das instituições jurídicas. 
Parecer:   
   Acolho parcialmente a Emenda, que pretende restabelecer secular tradição brasileira. 
 
   
   EMENDA:04000 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao § 1o. do art. 200 do projeto de Constituição.  
Dê-se ao § 1o. do art. 200 do projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 200 - ................................  
§ 1o. - Após aprovação pelo Senado Federal, por voto de dois terços de seus membros, os  
Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:  
............................................ 
Justificativa 
A presente emenda objetiva excluir a audiência pública referida no dispositivo em tela. 
Entendemos que o Senado Federal dispõe de condições plenas para bem aferir a capacitação dos 
indicados sem submetê-los a constrangedoras sessões públicas. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida 
Parecer:   
   A audiência pública nada tem de constrangedora. A publicidade é inata à democracia.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:04053 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Redija-se assim, o art. 200 do projeto:  
Art. 200 - Ao Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compete, em única ou última instância, a decisão de todas as questões que  
digam respeito à garantia e inviolabilidade dos princípios assegurados por esta Constituição.  
§ 1o. - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta  
e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada,  
assim indicados:  
I - cinco, pelo Presidente da República;  
II - seis, pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria absoluta dos seus membros;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas tríplices, 
organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
Quanto ao "caput" do artigo, e seu novo § 1º, efetuamos a compatibilização com o art. 36 e seu 
parágrafo único da Comissão IV. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:04179 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   -Emenda No.  
O inciso III do § 1o. do art. 200 passa a ter a seguinte redação:  
"cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas, para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. Faltava uma vírgula. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:04180 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
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O § 1o. do art. 200 passa a ter a redação seguinte:  
"Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, após audiência pública e aprovação  
pelo Senado Federal, por voto de dois terços de seus membros, sendo: 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:05199 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 200 por:  
O Tribunal Constitucional, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o Território  
nacional, é composto por dezessete Ministros nomeados pelo Presidente da República, pela Câmara  
dos Deputados, quatro pelo Conselho Nacional da Magistratura, dele pela Ordem dos Advogados do  
Brasil, dele pelo Ministério Público da União e quatro de livre nomeação do Chefe do Poder  
Executivo.  
Parágrafo Único. Os ministros designados pelo Conselho Nacional da Magistratura serão  
obrigatoriamente escolhidos dentre professores de Direito, advogados e membros do Ministério  
Público, de reconhecida competência e comprovada prática democrática e em defesa dos Direito  
Humano, que contem mais de quinze anos de exercício profissional.  
Art. - Os membros do Tribunal Constitucional serão designados por um período de oito anos,  
desde que o pleno exercício desse mandato não ultrapasse a idade-limite de setenta anos, vedada  
a recondução.  
Art. - A renovação dos membros do Tribunal Constitucional far-se-á por quartas partes, a cada  
dois anos.  
Substitua-se o art. 204 por:  
Art. - Não poderá ser escolhido Ministro do Tribunal Constitucional quem esteja no exercício  
de mandato executivo ou legislativo, de cargo de Ministro ou Secretário de Estado, ou tenha  
exercido qualquer dessas funções até quatro anos antes da escolha.  
Parágrafo único - Lei Complementar estabelecerá outros casos de incompatibilidade.  
Art. 54 - O Presidente do Tribunal Constitucional é eleito, dentre seus membros, para  
mandato de dois anos, vedada a recondução.  
[...] 
Justificativa 

1) – Os Constituintes aprovaram o Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte 
prevendo, uma Subcomissão de Garantias, Reformas e Emendas. 

2) Trata-se de iniciativa inédita na História Constitucionalista do Brasil, o que evidencia o acerto 
inteligência da proposta, defendida pelo ilustre Relator, uma vez que o apoiamento 
patrocinado pelos membros, desta Constituinte foi completo, já que ninguém questionou a 
Subcomissão apesar das quase dez mil emendas propostas ao anteprojeto do Regimento 
Interno. 

3) A Subcomissão se debruçou com interesse e dedicação sobre as matérias a ela atinentes. 
Foram consultadas propostas encaminhadas pela sociedade, contribuições dos 
conferencistas, Ministro, Ordem dos Advogados do Brasil, Conferências Nacional dos Bispos 
do Brasil, dezenas de sugestões dos constituintes. Também nos períodos de emendas novas 
e proveitosas contribuições foram arroladas. 

4) No momento da decisão, ao contrário do ocorrido em outras subcomissões – após seis horas 
e meia de discussão – e votação, por esmagadora maioria foi aprovado o relatório 
encaminhado à Comissão Temática. 
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5) Especialmente quanto ao Tribunal Constitucional, proposta aplaudida e reconhecida no 
âmbito da Subcomissão, no exato momento de sua votação a decisão foi unanime (exceto 
pelo Constituinte Nilson Gibson) que, ausente no instante da votação, “a posteriori” 
manifestou voto contrário. 

6) Na última fase de Emendas, enquanto apenas cinco propunham suprir o Tribunal 
Constitucional, mais de 12, buscavam aprimorá-lo ou alterá-lo, sempre mantendo a ideia 
básica da iniciativa. 

7) Quanto ao mérito, é inquestionável a procedência desta inovação conforme longamente 
fundamentamos no relatório que encaminhamos. 

Quanto à OAB, CNBB, Associações de Magistrados, Ass. Do Ministério Público, Professores e 
cientistas do Direito Constitucional, eméritos advogados, representantes da sociedade civil. Políticos, 
constituintes e vários movimentos populares pedem o Tribunal Constitucional, uma Subcomissão 
aprova com convicção, em respeito a tão manifesta vontade apresento esta Emenda. Mais ainda 
como Relator que fui, expressando a pretensão, o desejo e o resultado não da minha vontade mas do 
COLETIVO AO QUAL SERVE UM RELATOR. 
Quanto ao conteúdo, oportunidade, necessidade, mérito e vantagens do Tribunal Constitucional, a 
discussão que se seguirá possibilitará fazê-lo. 
Preliminarmente, assim JUSTIFICO. Se preciso fosse... 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:05674 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Inciso III do § 1o. do artigo 200.  
Acrescenta-se ao inciso III do § 1o. do artigo 200, após "dentre", a locação "magistrados de  
carreira", suprimindo-se o artigo plural "os".  
Em consequência, o referido dispositivo passa a ter a seguinte redação:  
III - cinco, indicados pelo Supremo Tribunal Federal dentre magistrados de carreira integrantes  
de listas tríplices, organizadas para cada vaga. 
Justificativa 
Trata-se de emenda de adequação desse dispositivo com os enunciados nos incisos anteriores  (I e 
lI). A composição do Supremo Tribunal Federal atenderá a uma relativa paridade entre os três 
Poderes do Estado, com pequena e inevitável vantagem em favor do Legislativo (cinco do Executivo, 
seis do Legislativo e cinco do Judiciário). Seria, pois razoável, que quanto à indicação do Judiciário 
essa escolha recaísse em magistrados de carreira, mantendo o referido equilíbrio. O que se objetiva, 
num Tribunal competente para exercer fundamentalmente a jurisdição constitucional, é aproveitar 
juízes com natural sensibilidade política, juristas, por esse motivo, indicados pelo Presidente da 
República (5) e pela Câmara dos Deputados (6), sem desconsiderar a experiência de magistrados de 
carreira, mais afeitos a julgamentos e menos desafeiçoados, porque dela colaboradores, de uma 
jurisprudência consolidada através dos anos de vivência judiciária. Esse ideal, no entanto, apenas 
poderá ser alcançado com a aprovação desta Emenda. Do contrário, a magistratura nacional de 
carreira fiará esquecida nessa desejada composição, com evidentes prejuízos, não aos juízes 
marginalizados desse processo, mas à boa técnica dos julgamentos desse Tribunal. 
Na Constituição da Espanha democrática, essa exigência está expressa, na definição dos membros 
do seu Tribunal Constitucional (artigo 159. 2) o mesmo de Seu Conselho Geral do Poder Judicial 
(artigo 122, 3). O mesmo ocorre na Itália (artigo 135) e em Portugal (artigo 284. 1 e 2). Não se cuida, 
portanto, de uma inovação, de uma proposta inusitada, comprometida por qualquer ótica classista. 
Na Comissão Temática essa proposta, apresentada pelo nobre Deputado Osvaldo Macedo (PMDB-
PR), parlamentar com inegável experiência na área da justiça, tanto que, começando por Auxiliar de 
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Cartório chegou a Promotor de Justiça. Advogado e professor e Procurador Geral de seu Estado, 
além de ter sido titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, chegou a 
ser aprovada, sendo, depois, deixada para mais oportuna consideração, como agora a que surge, 
nesta comissão (Emenda 35-0289). 
A Associação dos Magistrados Brasileiros vem, também com o depoimento de sua experiência 
nessas questões, com o unânime apoio das várias Associações Estaduais, sustentando idêntico 
entendimento. 
Adequando-se, visa-se com esta Emenda restabelecer equilíbrio entre os Poderes do Estado, 
corrigindo-se, além disso, o injusto tratamento dado, nesse tema, aos magistrados de carreira. Assim 
concilia-se a proposta com as mais modernas Constituições democráticas. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Adequa o dispositivo ao enunciado nos incisos anteriores. 
 
   
   EMENDA:05727 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 200, § 1o.  
Acrescente ao artigo 200, § 1o. a seguinte locução... "e ratificação pelo próprio Tribunal". 
Justificativa 
Nas nomeações dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, acrescente-se a exigência dos indicados 
obterem prévia aprovação do próprio Tribunal. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Desnecessária a ratificação proposta. 
 
   
   EMENDA:06035 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 200 a seguinte redação:  
"Art.200.- O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada." 
Justificativa 
A Emenda propõe que somente brasileiros natos possam ser guindados à mais alta Corte de Justiça 
do País. 
Preservar a ocupação desses cargos é tarefa que se impõe aos constituintes, dadas as grandes 
responsabilidades que envolvem seu exercício, eis que o Supremo Tribunal Federal, pelo sistema 
proposto, é o guardião da Constituição. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Composição de brasileiros natos p/STF. 
 
   
   EMENDA:07307 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se os Incisos I, II e III do § 1o.  
do Artigo 200, do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização, e a palavra  
"sendo" do § 1o. do mesmo Artigo, e acrescente-se a expressão "indicados pelo Presidente da  
República" no "caput" do mesmo Artigo, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 200 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber  
jurídico d reputação ilibada, indicados pelo Presidente da República.  
§ 1o. - Após audiência pública e aprovação pelo Senado da República, por voto de dois terços  
de seus membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República.  
§ 2o. - O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial". 
Justificativa 
A Justiça se insere entre os instrumentos prioritários para a harmonia e equilíbrio de qualquer 
sociedade evoluída. Tanto isto é verdade que se inclui na tríade dos Poderes da República brasileira. 
As Cartas Constitucionais inscreveram a independência e a harmonia dos poderes para que os 
mesmos possam exercer suas atribuições e competências com exação e livre de ingerências 
indesejáveis. 
A Suprema corte, para atingir as finalidades e a sua missão constitucional, deve ter garantidas as 
condições necessárias para o exercício de suas atribuições, e imune de interferências que 
prejudiquem a sua ação. 
É inadmissível, pois, que se pretenda que algum de seus membros seja indicado por outro poder, no 
caso o Legislativo, uma vez que isso se configuraria na intromissão de um poder no outro e que, 
portanto, interesses políticos entrariam em jogo, com inegáveis prejuízos ao bom desempenho do 
Supremo Tribunal Federal. 
Pior ainda, é a organização de listas tríplices pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pois é 
organismo suspeito para fazê-lo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Elimina o princípio da indicação. 
 
   
   EMENDA:09059 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o, Art. 200  
Dê-se ao § 1o. do Art. 200 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
" § 1o. - Após audiência pública e aprovação pelo Congresso Nacional com o voto da maioria  
absoluta de seus membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:" 
Justificativa 
Não faz sentido, num regime parlamentarista, como o que se pretende instituir no país, dar-se 
poderes especiais ao Senado da República. Por isso, propomos que o poder de aprovar os nomes 
indicados para Ministro do Supremo Tribunal Federal seja do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Retira uma competência tradicional do Senado a Casa dos Velhos e portanto da prudência. Ele está 
mais apto a fazer julgamentos. A modificação nada tem a ver com o regime parlamentarista.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09155 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado  
Art. 200, § 1o., inciso III  
Dê ao art. 200, § 1o., a seguinte redação:  
III - cinco, dentre juízes de carreira, indicados, em lista tríplice, organizada para cada  
vaga, pelo próprio Tribunal. 
Justificativa 
O Projeto de Constituição pretendeu reduzir a competência do Supremo Tribunal Federal às questões 
constitucionais, a exemplo do que corre na França. 
Mas, para o exercício da jurisdição constitucional, além da sensibilidade política, há necessidade de 
conhecimentos especializados. 
É oportuno, senão indispensável, que, na composição do Tribunal, sejam aproveitados, também, 
juízes de carreira, que, ao longo de sua existência, conseguiram amealhar experiências vividas no 
seu suster de julgador, aplicando a lei aos casos concretos na restauração da ordem, do equilíbrio e 
da paz sociais. 
Demais, tal acesso, que constitui verdadeira e merecida promoção, despertará interesse na 
consecução do cargo de maior relevância, e, ao mesmo tempo, desestimulará o juiz a postular a 
precoce aposentadoria. 
Não é justo, pois, que os juízes profissionais sejam colocados à margem da constituição do Supremo 
Tribunal Federal. 
Propõe-se, assim, em face do disposto no inciso III do, § 1º, do artigo 200, que cinco (5) Ministros 
sejam oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:09275 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 200  
Dê-se ao art. 200 a seguinte redação:  
O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 16 Ministros, escolhidos dentre brasileiros, com mais  
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pelo Senado da  
República. 
Justificativa 
Não há porque desejar-se inovar em relação à nomeação dos Ministros do STF.  É possível afirmar-
se que em 100 anos de República a nomeação dos Ministros do STF pela forma estabelecida na 
Constituição de 1891 jamais decepcionou o País. Tivemos Presidentes dos mais variados matizes 
mas, tal circunstância não impediu que todos eles tenham logrado nomear as mais altas expressões 
da nossa cultura jurídica. Não há porque admitir-se que a nomeação sob a responsabilidade direta e 
pessoal do Presidente da República seja menos conveniente do que uma indicação feita com a 
habitual dificuldade das decisões políticas coletivas. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 68  

 

Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:09279 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado - Artigo 200  
O art. 200 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 200. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Há cerca de um século adota-se, no Brasil, o sistema indicado na emenda, e que tem assegurado ao 
Supremo Tribunal Federal desempenho exemplar como órgão de cúpula do Poder Judiciário, 
independente e harmônico em face dos demais poderes.  
O texto do projeto, como redigido: 
I – estabelece indicação pela Câmara de 6 dos dezesseis membros, propiciando: 

a) Disputa político-partidária em torno do preenchimento dos cargos, com os riscos e prejuízos 
que podem decorrer dessa escolha; 

b) O próprio risco – em tese, existente – de a Câmara indicar um nome que não mereça a 
aprovação do Senado, com o choque entre as duas Casas do Congresso Nacional; 

II - estabelece a indicação de cinco membros, em listas tríplices pelo próprio Supremo Tribunal 
Federal, levando, assim, a disputa para o seio do próprio Órgão, que a ela sempre esteve alheia e 
deve continuar ausente dela. 
O sistema atual tem assegurado a independência da Corte e garante a participação do Executivo - 
pela indicação - e do Legislativo - pela aprovação do Senado. 
Não há por que alterá-lo. - Quanto ao número, mantém-se o atual - onze Ministros. Com a 
competência que lhe é atribuída, não convém modificar-lhe a composição. Lembre-se que a Corte 
Suprema dos Estados Unidos tem apenas 9 membros, há cerca de dois séculos... 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:10837 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva Título IV - Seção II  
Dê-se ao inciso III do § 1o. do art. 200 a redação seguinte:  
"Art. 200 - ................................. 
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre juízes togados, integrantes de  
lista tríplice, organizada para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal". 
Justificativa 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 69  

 

É importante garantir na composição do Supremo Tribunal Federal a presença de Juízes de carreira, 
o que se harmoniza com a tradição da Corte e com o bom funcionamento da mesma. Ali devem ter 
assento Juristas saídos da advocacia, das cátedras, mas também do seio da magistratura. 
Dessa média é que se obtém o bom conjunto, a redação do Projeto não garante o que a emenda 
pretende. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Desnecessária a exigência de "juízes togados". 
 
   
   EMENDA:12490 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 200.  
O artigo 200 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 200 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de 11 Ministros.  
Parágrafo Único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha em audiência pública, pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Com a transferência de grande parte da competência do Supremo Tribunal Federal para o Superior 
Tribunal de Justiça, desnecessário se torna o aumento dos seus membros. 
Tal processo, admitido no substitutivo ao anteprojeto da Carta de 1934, mas derrotado em plenário, 
sofreu a condenação dos mais ilustres constitucionalistas da época. O imortal JOÃO MANGABEIRA, 
prelecionando naquele tempo sobre o assunto, proclamou, com sabedoria: 
“Dê-se ao Presidente da República, que em sua pessoa simboliza a Nação, a responsabilidade direta 
da escolha dos Ministros, dependente, todavia, de aprovação, em sessão e voto secretos, pelo outro 
Poder em que a Nação se representa. Somente assim terá o Supremo Tribunal a majestade 
essencial à sua vida, e o direito de sentenciar em nome da Nação...” (Em torno da Constituição, 
Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1934, págs 110/111). 
A lição do grande MANGABEIRA é suficiente, per se, para justificar a emenda sugerida. 
Em 1934 – as raízes mais profundas, aliás, do espírito corporativista no Brasil, pretendeu-se, 
também, retirar do Presidente da República a exclusividade na escolha dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. JOÃO MANGABEIRA foi novamente incisivo: 
“O substitutivo, cria para essas nomeações, um processo original, de que jamais, ao que nos parece 
se cogitara na terra”. 
É de se ressaltar, ainda, que ontem (1934) como hoje, se deferia ao próprio Supremo a escolha 
também de alguns dos seus Ministros, o que mostra o espírito corporativista incorporado ao Projeto. 
E JOÃO MANGABEIRA foi mais uma vez veemente: 
“como conferir a esses professores e advogados, por mais ilustres que sejam, a faculdade excelsa de 
intervirem, de qualquer modo, na composição do grande Poder político, de cujos decretos depende 
não raro a segurança do país, a estabilidade da paz e a projecção dos destinos nacionais? Que 
títulos de competência tinham eles recebido, para o exercício dessa função sobre todas delicada, e 
que interessa diretamente à soberania nacional? Demais, a inovação introduziria um novo elemento 
de corrupção na escolha dos juízes”. 
Sendo o "grande tribunal da Federação", na expressão de RUI BARBOSA, ninguém melhor do que o 
Senado da República, expressão legítima da Federação, para apreciar e aprovar os nomes dos 
eminentes juristas que comporão a magistratura excelsa da República. 
Além do mais, a presente Emenda, ao reduzir o número de Ministros de 16 para 11, compatibiliza 
com o previsto no artigo 205 sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça. Pela leitura do 
citado dispositivo, muitas das atuais atribuições do Supremo Tribunal Federal foram transferidas para 
o Superior Tribunal de Justiça. 
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É de se lembrar ainda, que a iniciativa, nos anos sessenta, pelo regime autoritário, de aumentar o 
número de Ministros do Supremo Tribunal Federal  sossobrou exatamente por ter sido de motivação 
política, ao arrepio da consciência jurídica do País. 
Às vésperas do centenário da República, e com ela nascida, o Supremo Tribunal Federal, para honra 
das nossas poucas tradições republicanas, precisa ser preservado. Até porque, nem o populismo ou 
o autoritarismo militar tentaram mutilar a sua veneranda estrutura da maneira como se encontra no 
texto do Projeto. 
Parecer:   
   A emenda proposta conflita com o texto do Projeto, daí opinamos por sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:12752 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 200  
O Art. 200 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 200. - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze Ministros.  
Parágrafo Único. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada". 
Justificativa 
Mantém-se a atual estrutura do Supremo Tribunal Federal, introduzindo-se apenas, o limite de 66 
anos para a nomeação de seus Ministros, a fim de que sua permanência possa perdurar, no mínimo, 
por quatro anos. 
Parecer:   
   A emenda proposta conflita com o texto do Projeto, daí opinamos por sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:13013 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado - Artigo 200  
O artigo 200 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 200 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de onze Ministros.  
Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 
seis anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
A tradição brasileira consagra o Supremo Tribunal como cúpula do Poder Judiciário e guardião da 
Constituição. Salvo no regime da Constituição de 1891 e depois da Revolução de 1964 (em pequeno 
período), tem sido integrado por onze ministros.  
Sempre nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. 
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Esse sistema tem assegurado a independência e a imparcialidade da Corte nesse largo exercício de 
quase um século de existência, alheio às disputas político-partidárias, ainda que exercendo a alta 
missão política de intérprete supremo da Constituição. 
Substituir esse sistema pelo que o projeto propõe é propiciar a intromissão de interesses partidários e 
de grupos ou facções na composição da Corte, o que seria o maior mal que se poderia fazer à nossa 
Corte Suprema. 
Parecer:   
   A emenda proposta conflita com o texto do Projeto, daí opinamos por sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:13520 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao artigo 200, o § 3o., com a seguinte redação:  
§ 3o. - Os Ministros serão eleitos para um mandato de nove anos, renovando-se a composição  
por terços, de três em três anos, vedada a reeleição. No ato da primeira nomeação serão  
fixados os mandatos de cada um dos indicados. 
Justificativa 
A emenda visa introduzir uma limitação temporal ao exercício das funções de Ministro do Supremo 
Tribunal. A alternância e substituição periódicas são os instrumentos de renovação democrática e de 
abertura dos órgãos de poder e à ventilação e controle pela sociedade. 
Esse princípio é adotado pelas Constituições de países democráticos como a Alemanha Federal, 
Itália, Espanha, Portugal e Japão entre outros. 
Parecer:   
   O parágrafo proposto entraria em choque com os parágrafos antecedentes, que não estabelecem a 
eleição como sistema geral de investidura. O novo texto não diz quem elegeria. A emenda estabelece 
prazo de mandato para seis dos dezesseis Ministros, porque só aqueles são eleitos (no sentido que 
modernamente tomou esta palavra). O Supremo Tribunal já tem tido constante renovação. Pela 
rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:13730 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- O inciso III, § 1o. do artigo 200 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação:  
III - cinco, indicados pela maioria dos membros da Câmara dos Deputados, dentre os  
integrantes de listas tríplices, organizadas para cada vaga, pelo supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
A emenda visa democratizar a composição do Supremo Tribunal Federal, retirando da Presidência da 
República, órgão singular e monocrático, a indicação acima referida. Como a Câmara dos Deputados, 
em sua organização melhor reflete a pluralidade da sociedade, a indicação nestes termos contribui 
para a democratização dos poderes políticos. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 72  

 

   
   EMENDA:14091 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 200 e aos respectivos §§ 1o. e 2o. a seguinte redação:  
"Art. 200 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis ministros maiores de trinta  
e cinco anos e com menos de sessenta e cinco anos de idade, formados em Direito, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada, escolhidos dentre os membros dos Tribunais Superiores.  
§ 1o. - Um terço dos ministros do Supremo Tribunal Federal será indicado em lista sêxtupla  
pelo Presidente da República ao plenário do Supremo que, por maioria absoluta, escolherá três  
em lista, sem prioridades, enviando-a ao Senado Federal que, por maioria simples, selecionará um,  
remetendo-o ao Presidente do Supremo, que o nomeará.  
§ 2o. - O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial, enquanto o  
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelecerá as normas e critérios de ascensão dos  
Ministros dos Tribunais Superiores àquela Corte. 
Justificativa 
Trata-se de reforçar a independência do Poder Judiciário, a partir dos critérios e formas de escolha 
dos ministros que irão constitui-lo. Pretende-se, no mínimo, uma influência equitativa dos três 
poderes. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14094 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 200 do Projeto de Constituição:  
"§ 3o. - Comporão o Supremo Tribunal Federal, ministros eleitos entre os membros dos Tribunais  
Superiores do País." 
Justificativa 
Não se concebe que, numa democracia representativa, os membros dos tribunais possam ser 
escolhidos exclusivamente pelo Poder Executivo, quando o Senado apenas referenda a escolha. 
O mesmo deve ser salientado, quanto à composição dos Tribunais Estaduais de Justiça. 
Parecer:   
   A disposição contida na emenda conflita com o "caput" do art. 200 do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14163 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 200  
Modifique-se a redação do art. 200 do Projeto de Constituição para a seguinte:  
Art. 200. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
Do mesmo modo que se exige a condição de brasileiro nato para o exercício da presidência dos 
demais Poderes da República, é injustificável que se dispense essa exigência em relação ao 
Supremo Tribunal federal, sabendo-se que qualquer dos Ministros daquela Corte pode ascender à 
sua Presidência. Consequentemente, à presidência de um dos Poderes. 
Acrescente-se, ainda, que o art. 157 prevê a substituição eventual do Presidente da República pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
 
   
   EMENDA:14368 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 200 e seus parágrafos.  
Dê-se ao Art. 200 e seus parágrafos a seguinte redação:  
Art. - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre brasileiros,  
com mais de 35 anos e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e  
reputação ilibada.  
Parágrafo único - Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da  
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. 
Justificativa 
Restabelecida a atual sistemática excluídas as "excentricidades" do Anteprojeto é claro que deve 
voltar o número de Ministros do Supremo a 11 (onze) - como atualmente. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:15018 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Capítulo IV - Do Judiciário, do Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema  
de Governo, do Projeto de Constituição, renumerando-se os dispositivos a partir do art.  
200, a seguinte seção:  
"Seção II  
Da Corte Constitucional  
Art. 200. A Corte Constitucional compõe-se de nove Ministros, escolhidos dentre brasileiros  
natos que sejam magistrados, membros do Ministério Público, advogados ou professores 
universitários de matéria jurídica, sem distinção de sexo, com mais de trinta anos de idade, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1o. A cada Poder da República caberá a designação de três Ministros.  
§ 2o. Os Ministros designados pelo Poder Executivo e Judiciário somente poderão assumir os  
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respectivos cargos se aprovados os seus nomes pelo Senado Federal.  
§ 3o. Os Ministros designados pelo Poder Judiciário serão escolhidos por maioria absoluta  
dos membros do Supremo Tribunal Federal.  
§ 4o. Os Ministros designados pelo Poder Legislativo serão eleitos em sessão conjunta do  
Congresso Nacional, depois de propostos os seus nomes por, pelo menos, um terço dos 
Congressistas.  
§ 5o. Os Ministros da Corte Constitucional serão designados para exercer o cargo durante nove  
anos, podendo um terço do seu número ser reconduzido por mais um novênio.  
§ 6o. A renovação periódica far-se-á de modo que os novos Ministros sejam empossados na data da  
automática cessação das funções dos substituídos.  
§ 7o. O exercício do cargo de Ministro da Corte Constitucional é incompatível com o de  
qualquer outra atividade, pública ou privada.  
§ 8o. No exercício do cargo, o Ministro da Corte Constitucional terá deveres, direitos,  
garantias, vantagens e vencimentos idênticos aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
estará proibido de exercer militância político-partidária.  
§ 9o. A Corte elegerá, dentre seus integrantes, seu Presidente, com mandato de dois  
anos, vedada a reeleição, o qual terá voto de qualidade em caso de empate.  
§ 10. As decisões da Corte sobre matéria constitucional serão irrecorríveis e obrigatórias.  
§ 11. Os conflitos de jurisdição que envolverem a Corte Constitucional e o Supremo  
Tribunal Federal serão resolvidos pelo Congresso Nacional.  
§ 12. Aos ex-Ministros da Corte Constitucional serão atribuídos, enquanto viverem,  
vencimentos equivalentes aos dos Ministros em exercício, caso não percebam nenhuma outra  
remuneração dos cofres públicos. Se a perceberem, receberão apenas o valor necessário à 
composição da equivalência.  
[...] 
Justificativa 
Com esta emenda, reiteramos nosso propósito de pugnar pela criação da Corte Constitucional, não 
apenas como órgão responsável, em última instância, pelo julgamento das questões constitucionais, 
mas, sobretudo, como poder propulsor da eficácia das normas da futura Constituição e da sua 
sempre atualizada sistematização. 
Queremos deslindar a confusão doutrinária que se abateu sobre o nosso direito constitucional, em 
sua teoria e prática, e corrigir medidas incoerentes introduzidas ao longo deste século de vida 
republicana nos textos constitucionais, disso tudo resultando que as garantias da constituição não se 
encontram protegidas por órgão judiciário exclusivamente incumbido de assegurá-las.  
A prática constitucional de vários países desenvolveu dois modelos distintos de controle judicial da 
constitucionalidade das leis controle difuso, ou norte-americano, e controle concentrado, ou austríaco, 
No controle difuso, qualquer juiz tem competência para pronunciar a inconstitucionalidade, embora 
uma Corte Superior possa em última instância rever a decisão; no controle concentrado, adotado na 
Constituição austríaca de 1920, sob inspiração de Hans Kelsen, a competência de julgamento 
incumbe a um único tribunal, privados os juízes ordinários dessa faculdade. 
A proclamação da República e a instituição da Federação, sob nítida influência do sistema 
constitucional norte-americano, deu lugar à incorporação de regras básicas sobre o controle da 
constitucionalidade das leis. 
A primeira Constituição republicana acolheu a jurisdição constitucional, a ser exercida por via de 
exceção ou defesa, perante qualquer juiz ou tribunal da jurisdição ordinária, de acordo com o critério 
do controle difuso. Esse método perdurou nas Constituições sucessivas até a vigente. Contudo, as 
constituições posteriores à de 1891 foram introduzindo novos elementos nos sistemas de jurisdição 
constitucional de controle de legitimidade dos atos do Poder Público, afastando-se do puro critério 
difuso inicialmente adotado. 
Atualmente verificamos a combinação dos critérios de jurisdição difusa e de jurisdição concentrada 
com os modos de exercício indireto e direto do controle dos atos do Poder Público. 
Há a tendência para o modelo de controle judicial concentrado, face à integração de outros institutos 
no sistema. 
De fato, a Constituição de 1934, mantendo as regras do critério difuso (norte-americano), trouxe três 
inovações: a) criou um modo de exercício direto de controle (ação direta de inconstitucionalidade), 
visando a defender, contra atos estaduais, os princípios constitucionais federais; b) estabeleceu que 
só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus juízes, poderiam os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder pública; c) atribuiu ao Senado Federal competência para 
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suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei, ou ato, deliberação ou regulamento, 
quando declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário. 
A Constituição de 1946 retomou o sistema da Lei Magna de 1934 prevendo a base da jurisdição 
constitucional pelo critério difuso e admitindo a ação direta interventiva. Nessa lei fundamental 
atingiu-se o apogeu no controle jurisdicional das leis, criando nova modalidade de ação direta de 
inconstitucionalidade de caráter genérico, ao atribuir competência ao STF para processar e julgar 
originariamente a representação contra inconstitucionalidade da lei ou ato de natureza normativa, 
federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador Geral da República. 
O artigo 15, parágrafo 312, alínea "d", do texto constitucional vigente, prevê a ação direta interventiva 
para defesa de princípios da Constituição estadual. 
A evolução da Jurisdição constitucional mostra a tendência ao controle judicial concentrado. 
O volume de trabalho dos Ministros do STF e a necessidade de especialização em questões 
constitucionais estão recomendando a criação da Corte Constitucional e a adoção do controle 
concentrado. 
Basta que mencionemos o fato do crescente número de recursos extraordinários que sobem ao STF. 
Se somarmos aos recursos extraordinários as arguições de relevância e os agravos de instrumento, 
veremos que em 1985, por exemplo, o número foi de mais de 16 mil processos contendo matéria 
constitucional, que representaram mais de 90% da atividade da Corte, a serem julgados pelos onze 
Ministros do STF, em cumprimento ao disposto no artigo 119, inciso III, do texto constitucional 
vigente. Para enfrentar a avalancha de questões constitucionais, em certa época o STF mandou 
arquivar todos os recursos que se achavam paralisados há mais de dez anos, permitiu aos relatores 
que determinassem o arquivamento de recursos em desacordo com a "Súmula de Jurisprudência" e 
examinassem preliminarmente a sua relevância. 
Apesar dessas medidas regimentais, aumentou o número de recursos extraordinários no STF, com a 
agravante de privilegiar os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, decorrente da 
aplicação do critério pecuniário estabelecido com a redação dada pela Emenda nº 7 ao parágrafo 1º 
do artigo 119 do texto constitucional vigente em 1977. 
Alguns autores têm sugerido o aumento do número de Ministros do STF, conseguindo influenciar a 
opinião dos Constituintes que apresentaram emendas nesse sentido, do que resultou o artigo 200 do 
Projeto de Constituição, ao mesmo tempo em que provocaram séria resistência por parte dos que 
argumentam com a maior frequência de julgados discrepantes. 
Em nossa opinião, nem o aumento do número de Ministros, e consequentemente criação de uma 
nova Turma, nem a extinção das Turmas, visando a evitar as divergências de interpretação das 
questões constitucionais suscitadas, nem a alteração da competência do STF e de suas Turmas 
resolverá o problema de dar real eficácia e atualizada sistematização às normas da Constituição, o 
que só será conseguido com a criação da Corte Constitucional e ampliação da competência judiciária 
para a declaração de inconstitucionalidade, por omissão ou ação. 
Sigamos o exemplo de nações de notável tradição jurídica, que nas últimas quatro décadas 
experimentaram um critério concentrado de apreciação das questões constitucionais. 
O modelo de controle judicial concentrado foi adotado, entre outros países, pela Itália (Constituição 
de 1948, arts. 134 a 137), Alemanha Ocidental (Lei Fundamental de 1949, arts. 92 a 94), França 
(Constituição de 1958, arts. 56 a 63), Iugoslávia (Constituição de 1974, art. 375), Portugal 
(Constituição de 1976, arts. 284 e 285), Espanha (Constituição de 1978, arts. 159 a 165) e Peru 
(Constituição Política de 1979, arts. 296 a 304). 
Em outra emenda, transferimos para o STF as atribuições do Superior Tribunal de Justiça constante 
do projeto. Com essa ampliação de competência, atender-se-á melhor a consolidação de coerente 
jurisprudência para a formação do direito pretoriano. 
Por que dar exclusividade a um tribunal especializado em questões de Constituição? O jurista italiano 
Mauro Cappelleti, há mais de 20 anos, respondeu que a interpretação e guarda das Constituições 
não deveria ser entregue a magistrados profissionais, porque "as constituições modernas não se 
limitam a estabelecer de maneira estática aquilo que o direito é, mas sobretudo fixam diretrizes e 
programas dinâmicos de ação futura". 
Esse tribunal especializado, por isso, deve ter uma composição que não seja recrutada 
exclusivamente na magistratura. Além disso, seus membros terão mandatos limitados no tempo e 
serão designados pelos Poderes Constituídos. Seguindo essas características básicas, hauridas nas 
constituições acima mencionadas, e imprimindo uma feição conforme as peculiaridades das 
instituições brasileiras, surgiu a Corte Constitucional que preconizamos, dentro do Poder Judiciário, 
assumindo atribuições atualmente cometidas ao Supremo Tribunal Federal. 
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A ideia da Corte Constitucional, já defendida no selo da Comissão Temática, vem ao Plenário da 
Constituinte, nesta histórica oportunidade, para assegurar as garantias prometidas ao povo brasileiro.  
Parecer:   
   O Projeto não alberga, entre os órgãos do Poder Judiciário, o Tribunal Constitucional. A Emenda 
proposta, assim, visa a restabelecer a figura daquela Corte, expungida desde a manifestação da 
Comissão Temática. 
 
   
   EMENDA:15311 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 1o. do art. 200 do Projeto de Constituição  
Dê-se ao § 1o. do art. 200 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 200 - .............................. 
§ 1o. - Após aprovação pelo Senado da República, por voto de dois terços de seus  
membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, sendo: 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo excluir a audiência pública referida no dispositivo em tela. 
Entendemos que a notoriedade do saber jurídico e a reputação ilibada são atributos que dispensam 
quaisquer arguições para aferição da capacidade técnica e moral dos indicados para Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, tanto mais quando procedidas em constrangedoras sessões públicas, sob 
a curiosidade de leigos nas letras jurídicas. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:15381 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA-ADITIVA  
Emenda: Suprime-se no § 1o. do art. 200 a expressão "Presidente da República" e adicione-se  
a expressão por "Presidente do Supremo Tribunal Federal".  
Suprime-se no mesmo inciso III do § 1o. a expressão "pelo Supremo Tribunal Federal" e  
adicione-se pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Adicione-se, na parte final: "entre juízes  
de carreira".  
Os dispositivos emendados teriam a seguinte redação:  
Art. 200 - ............................... 
§ 1o. - Após audiência pública e aprovação pelo Senado da República, por voto de dois terços  
de seus membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
sendo:  
I - ................................. 
II - ................................ 
III - cinco, indicados pelo Supremo Tribunal Federal, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas para cada vaga pelo mesmo Tribunal, entre os juízes de carreira; 
Justificativa 
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A emenda visa resguardar o princípio da independência dos Poderes, consagrado no art.3º e no art. 
192, II do Projeto, segundo o qual compete privativamente aos Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal e dos Tribunais de Justiça dispor sobre a provisão dos cargos da magistratura. 
Nomear e prover a função com o respectivo titular são expressões sinônimas. 
A independência do Judiciário deve ser resguardada a qualquer custo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:16882 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: § 1o. e incisos I, II e III do art. 200  
Dê-se ao § 1o. e incisos I, II e III do art. 200, a redação seguinte:  
§ 1o. - A indicação de seus membros caberá ao Supremo Tribunal Federal com aprovação pelo 
Senado e nomeados pelo presidente da República. 
Justificativa 
A redação do projeto de Constituição enseja a ingerência na composição do mais alto Tribunal da 
República. 
O legislativo e o executivo aniquilam, por completo, as garantias outorgadas aos seus componentes, 
posto que a intervenção de tais poderes na sua indicação, criará espaço para que políticos militantes 
possam  influir na sua composição, quebrando a integridade inerente e indispensável à missão 
máxima do mais elevado órgão da Justiça Nacional, que tem por missão excelsa ser o guardião da 
Constituição, preservando a sua intangibilidade e garantindo a legitimidade  das Leis e atos daqueles 
poderes. 
A indicação dos membros dessa Corte Suprema deverá caber privativamente a ela própria. 
Parecer:   
   Com o aproveitamento, sob outra roupagem, da Emenda no. 1P03619-4, que restabelece a tradição 
de composição do Supremo Tribunal Federal e a forma de nomeação de seus membros, fica 
prejudicada a proposição em exame. 
 
   
   EMENDA:18211 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 200, § 1o., inciso III, as palavras "de magistrados de carreira" depois da  
palavra "tríplices", ficando assim redigida a norma:  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República dentre os integrantes de listas  
tríplices de magistrados de carreira, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
É preciso garantir que pelo menos cinco dos dezesseis Ministros do Supremo Tribunal Federal 
tenham a experiência da magistratura, para evitar que a mais alta corte do país seja exclusivamente 
formada por elementos oriundos da militância política. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
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   EMENDA:18214 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dá à Seção II do Capítulo IV, Título V, a seguinte redação:  
"Do Supremo Tribunal Federal  
Art. 200. O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União a jurisdição em todo o  
território nacional, compõe-se de dezesseis Ministros.  
§ 1o. - Os Ministros, eleitos por voto secreto do Congresso Nacional reunido em sessão  
especialmente convocada para esse fim, têm mandato de oito anos, admitida a recondução.:  
§ 2o. - Quatro dos Ministros são escolhidos dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça,  
os demais, dentre cidadãos brasileiros, membros do Ministério Público ou advogados, de notório 
saber jurídico, reputação ilibada e, ao menos, dez anos de exercício. Não pode ser escolhido quem 
detenha mandato executivo ou legislativo, cargo de Ministro de Estado ou Secretário de Estado, ou  
tenha exercido uma dessas funções até quatro anos antes.  
§ 3o. - A renovação do tribunal faz-se normalmente em um quarto de seus membros, a cada  
dois anos; e, excepcionalmente, para preenchimento de vaga por interrupção de mandato.  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:18665 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 200 do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao art. 200 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 200 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada". 
Justificativa 
Tendo em vista que a competência para processar e julgar substancial quantidade de feitos judiciais 
deixará a ser do Supremo Tribunal Federal, eis que passará para o Superior Tribunal de Justiça, 
entendemos que o número de onze Ministros será bastante para a composição da mais Alta Corte do 
País. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:18953 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera a redação do artigo 200 do Projeto de Constituição, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 200 - Ao Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da União e jurisdição em todo o  
território nacional, sempre em única ou última instância, a decisão de todas as questões que  
digam respeito à garantia e inviolabilidade dos princípios assegurados por esta Constituição.  
Parágrafo único - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze ministros nomeados pelo  
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos de  
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e  
reputação ilibada." 
Justificativa 
A presente emenda reproduz texto de nossa autoria aprovado na Comissão da Organização 
Partidária, Eleitoral e Defesa das Instituições que se inspirou na convicção de que o Supremo 
Tribunal Federal deveria ser preservado na sua atual composição e competências, que datam da 
primeira Constituição republicana. Naquela ocasião imaginamos, como já se fez em algumas 
oportunidades, aumentar o número de ministros, mas reflexões posteriores nos convenceram de que 
a composição número atual deve ser mantida. 
O art. 200 do projeto, que estamos emendando, da forma em que se encontra redigido, tem pelo 
menos dois inconvenientes: um, representado pela ideia da participação e outro, pela figura esdrúxula 
da corporação. 
A participação está caracterizada na pulverização do ato de indicação dos integrantes da mais alta 
Corte de Justiça do País pela Câmara, pela Presidência da República e pelos próprios membros dos 
STF, dando ensejo às mais variadas composições, negociações, apelos, negaças e recusas, 
politizando a escolha, dependente de aprovação pelo Senado Federal. 
A corporação está definida pela competência deferida ao Supremo no sentido de indicar parcela dos 
membros que irão compor a Corte, criando correntes doutrinárias em detrimento da evolução do 
Direito, fossilizando-o, em suma. 
Finalmente, reduzimos o número proposto, de dezesseis para onze membros, em respeito, como 
dissemos antes, à tradição que envolve o funcionamento do pretório excelso. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:19810 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
O inciso III do § 1o. do art. 200 passa a ter a seguinte redação:  
"cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas, para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. Falta uma vírgula. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:19811 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao inciso II do § 1o. do art. 200 a seguinte redação:  
Art. 200 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
II - seis, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria absoluta  
dos seus membros. 
Justificativa 
A emenda uniformiza a denominação da Câmara dos Deputados. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:19892 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
O § 1o. do art. 200 passa a ter a redação seguinte:  
"Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, após audiência pública e aprovação  
pelo Senado Federal, por voto de dois terços de seus membros, sendo:" 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
 
   
   EMENDA:19893 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao § 2o. do art. 200 a redação seguinte:  
Art. 200 - ..................................  
§ 2o. - No provimento de cada vaga observar-se-á o critério do seu preenchimento inicial. 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
 
   
   EMENDA:20407 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Transfira-se para o artigo 100 os itens III, IV, V, VI e VII do artigo 108.  
Substitua-se nos artigos 200, § 1o., 204 § 1o. e 227 caput, as expressões "Senado da  
República" por "Congresso Nacional". 
Justificativa 
Não se deve atribuir apenas a uma das casas do Legislativo as competências que pela sua 
importância devem ser objeto de deliberação de todos representantes do povo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. Cada câmara do sistema tem sua área de competência, da mesma forma que o 
Congresso Nacional, como previsto no Projeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21354 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O Art. 147 terá a seguinte redação.  
O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 (onze) manifestos, brasileiros natos, com mais de  
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico, eleitor entre os  
membros dos Tribunais Superior do País.  
Parágrafo Único - Os ministros do Superior Tribunal Federal serão nomeados por seu Presidente. 
Justificativa 
Não se concebe uma democracia representativa, no continente Latino Americano sem uma justiça 
autônoma, menos dependente do Poder Executivo e originário. 
Se não houver mudança nessa estrutura do Poder Judiciário Brasileiro, todos serão vítimas do seu 
enfraquecimento,  hoje, comprovado, pelo excesso de interferência do Poder Executivo na sua 
esfera. 
Quem nomeia no Poder Executivo? 
Quem nomeia no Poder Legislativo? 
Por que só no Judiciário o Executivo terá de imiscuir-se?  O relacionamento e a harmonia dos 
poderes repousa menos nos atos de interferência no seio de suas administrações e muito mais na 
necessidade que cada um tem de intercomunicar-se por força de suas próprias dificuldades e 
necessidades.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda tornar exclusiva de membros dos Tribunais Superiores a nomeação para o 
exercício das altas funções de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, defere ao 
Presidente da Suprema Corte a competência para efetivar a nomeação.  
A proposta, bem se vê, não se emoldura no sistema clássico de "freios e contrapesos", adotado 
tradicionalmente no Brasil  
Pela rejeição, pois. 
 
   
   EMENDA:21558 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva/modificativa:  
O art. 147 do substitutivo terá dois parágrafos, com a redação seguinte:  
"§ 1o.- Após audiência pública e aprovação pelo Senado da República, os Ministros serão  
nomeados pelo Presidente da República, sendo:  
I - três, indicados pelo Presidente da República, dentre juristas;  
II - três, indicados pelo Presidente da República, dentre magistrados de carreira;  
III - cinco, indicados pela Câmara Federal, pelo voto secreto da maioria de seus membros.  
§ 2o. - O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial". 
Justificativa 
O Supremo Tribunal Federal ao funcionar como Corte Constitucional deve trazer em seu meio 
membros provindos dos três Poderes da República, pois é dever de todos os Membros dos Poderes 
da República zelar para o exato cumprimento da Constituição. 
Atribuir exclusivamente ao Presidente da República o recrutamento dos membros do Supremo 
Tribunal Federal não faz sentido diante do que estabelece o projeto quanto à participação dos 
Poderes da República no mesmo nível. 
Abrigando o Supremo Tribunal Federal cidadãos provindos do Legislativo e do Judiciário, será 
enriquecido com a experiência própria daqueles que exercem ou exerceram suas funções no 
legislativo e no judiciário, tornando por isso sua atuação mais expressiva.  
Parecer:   
   A Emenda busca suprimir a exclusividade que detém o Presidente da República na indicação dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Aos argumentos expostos em prol da tese contrapõem-se o incentivo ao retorno do corporativismo e 
o despertar do sentimento de "gratidão política" que, por certo, comprometeriam a independência do 
julgador assim guindado à mais alta Corte de Justiça do País.  
Ressalte-se que ainda mais cerceado sentir-se-á esse juiz se lhe for retirada a vitaliciedade.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25597 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adite-se, ao "caput" do artigo 147 do Projeto de Constituição, entre a preposição "de" e a  
expressão "onze ministros", a palavra "mínimo".  
Além disso, adite-se o seguinte § 2o., passando o atual parágrafo único a se o § 1o.:  
"Art. 147 - ........................  
§ 2o. - O aumento do número de Ministros será feito por lei complementar, observada,  
rigorosamente, a sua necessidade". 
Justificativa 
A mim me parece necessário estabelecer que o número proposto de ministros do Supremo Tribunal 
Federal é o mínimo, justamente para evitar que, no futuro, por absoluta necessidade, seja 
indispensável fazer-se uma emenda à Constituição, daí a proposta consistente no retro-mencionado  
§ 2º, como solução para aumentar esse número, por meio de Lei Complementar. 
Parecer:   
   A Emenda em epígrafe busca fixar o número mínimo de Ministros da Suprema Corte, deixando à 
legislação complementar a tarefa de prover o seu aumento, quando se faça necessário.  
A história testifica que o aumento do número de Ministros do Supremo Tribunal foi experiência infeliz. 
Aquela Corte, com a atual sobrecarga de tarefas, sempre bem se desincumbiu do seu mister, 
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contando com onze membros. Com a criação do Superior Tribunal de Justiça e o cometimento da 
função precípua, ao Supremo, de guardião da Constituição, não vemos, com a devida vênia, razões 
maiores para o temor do ilustre Constituinte.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25850 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- Incluir, onde couber no Substitutivo ao Projeto de Constituição os seguintes dispositivos,  
na seção I, do Capítulo IV, do Título V:  
Art. - O Tribunal Constitucional, com sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território  
nacional é composto de 15 (quinze) Ministros, escolhidos dentre brasileiros natos, maiores de 30  
(trinta) anos e de reputação ilibada.  
§ 1o. Após audiência pública de arguição, e pelo voto secreto da maioria dos membros do Senado  
Federal, os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República sendo:  
I - três indicados pelo Presidente da República;  
II - doze indicados pela maioria dos membros da Câmara dos Deputados, atendendo:  
a) dois entre os integrantes da lista tríplice organizada pelo Supremo Tribunal Federal;  
b) dois dentre Juízes dos Estados;  
c) dois dentre representantes do Ministério Público Federal e dos Estados;  
d) dois entre advogados, em lista sêxtupla, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil.  
§ 2o. Os Ministros eleitos para o Tribunal Constitucional terão mandato de seis anos,  
renovando-se de 3 em 3 anos, vedada a reeleição.  
§ 3o. - No ato da primeira nomeação serão fixados os mandatos de cada um dos indicados;  
§ 4o. - O Presidente do Tribunal será eleito por seus membros para um período de dois anos,  
vedada a reeleição.  
Art. - Compete ao Tribunal Constitucional  
I - declarar vago o cargo do Presidente vago o cargo do Presidente da República, ou seu  
impedimento para o exercício da função, nos casos previstos nesta Constituição;  
II - dirimir os conflitos de atribuições entre os poderes da União.  
III - processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, o Presidente da República, os  
Deputados e Senadores, o Primeiro Ministro e os Ministros de Estado, o Procurador Geral da  
República e seus próprios Ministros.  
IV - Julgar a representação por inconstitucionalidade, nos casos estabelecidos  
nesta Constituição.  
V - julgar representação do Procurador Geral da República, do Presidente da República, do  
Presidente do Senado Federal, do Presidente da Câmara dos Deputados e do Primeiro-Ministro, 
para interpretação de norma constitucional;  
VI - declarar a inconstitucionalidade por omissão de norma ou de atuação dos poderes  
públicos;  
VII - julgar os recursos de decisões de qualquer Tribunal ou Juízo em matéria  
constitucional, limitada a apreciação a estas matérias.  
VIII - julgar representação de qualquer juízo ou Tribunal sobre matéria constitucional que seja  
prejudicial a questão de mérito submetida a sua apreciação.  
IX - decidir, quando solicitado pelo Presidente da República, sobre a  
constitucionalidade de projeto de lei ou lei delegada submetida a sanção;  
X - julgar em última instância os recursos interpostos de sentenças e despachos prolatadas nas  
ações previstas no artigo 32 desta Constituição;  
XI - outras atribuições previstas nesta Constituição e nas leis Complementares. 
Justificativa 
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A criação do Tribunal Constitucional, como corte de garantia dos direitos e garantias individuais e 
coletivos é complemento necessário ao sistema de organização dos poderes como sistema de 
governo parlamentar, já que adquire nitidamente também uma função política no complexo jogo 
democrático. 
Com a ampliação dos direitos e garantias individuais, coletivos e políticos, bem como das ações que 
visam tuteá-los, é necessário a criação de um Tribunal específico, novo e que na sua composição 
busque refletir a pluralidade e complexidade que marca a organização da sociedade. 
Não mais um Tribunal da elite jurídica e para a elite dominante, mas um Tribunal voltado para a 
defesa dos direitos e garantias do cidadão e da sociedade. 
Como lembra o insigne jurista JOSÉ AFONSO DA SILVA, a Assembleia Nacional Constituinte 
converte-se na oportunidade ímpar de "aparelhar um organismo especial que tolha a atividade do 
poder público, que desborde dos valores constitucionais superiores”. Não há de ser um Tribunal 
Constitucional como legislador negativo de acordo com a concepção de Kelsen - mas uma-corte 
constitucional com a função de jurisdição constitucional; função essa mais ampla do que a simples 
declaração de inconstitucionalidades das leis porque visa a resolver, a decidir todos os confrontos 
constitucionais - e que funcione sob a base da doutrina norte-americana da Supremacia das normas 
constitucionais, e que seja exercida por via da ação direta da inconstitucionalidade ( ... ) reconhecida 
ainda a força geral "erga omnes das decisões da corte" (Anais do Simpósio de Terras Constitucionais, 
Câmara dos Deputados, Comissão de Constituição e Justiça, Brasília! 1986, Vol. II, pag. 60). 
Parecer:   
   A presente emenda propõe a criação de Tribunal Constitucional, e prevê a sua estrutura e 
competência. Já nos definimos, nessa matéria, por um sistema judicial diferente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26051 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Transfira-se para o artigo 77 os itens III, IV, V, VI e VII do art. 83.  
Substitua-se nos artigos 147 § 1o., 150 § 1o. e 169 caput, as expressões "Senado da República"  
por "Congresso Nacional". 
Justificativa 
Não se deve atribuir apenas a uma das casas do Legislativo as competências, que pela sua 
importância, devem ser objeto de deliberação de todos representantes do povo. 
Parecer:   
   Embora louvável a pretensão do nobre Constituinte, a matéria, objeto da presente emenda, conflita 
com a sistemática geral adotada para a elaboração do Substitutivo.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:28516 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao "caput" do art. 147, seja dada a seguinte redação:  
Art. 147 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis ministros, escolhidos dentre  
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brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
A Emenda restabelece a composição do Supremo Tribunal Federal, conforme dispunha o Projeto 
anterior, mais consentânea com as novas atribuições estabelecidas para aquela Corte Suprema, 
especificadas no capítulo do Judiciário. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda elevar o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal de onze para 
dezesseis. Entretanto, o pensamento predominante na Comissão de Sistematização é preservar a 
composição da Suprema Corte, ante a missão de guardiã da Constituição, que lhe foi deferida.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28517 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 147 a seguinte redação:  
Art. 147 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa 
O número de Ministros do Supremo convém que seja de dezesseis, e não apenas de onze. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda elevar o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal de onze para 
dezesseis. Entretanto, o pensamento predominante na Comissão de Sistematização é preservar  
a composição da Suprema Corte, ante a missão de guardiã da Constituição, que lhe foi deferida.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28609 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Transforme-se o parágrafo único do art. 147 em parágrafos 1o. e 2o, com a seguinte redação:  
§ 1o. - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, após audiência pública e  
aprovação do Senado Federal, sendo:  
I - cinco, indicados pelo Presidente da República;  
II - seis, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria absoluta  
dos seus membros;  
III - cinco, indicados pelo Presidente da República, dentre os integrantes de listas  
tríplices, organizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o. - O provimento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial. 
Justificativa 
Esta emenda restabelece os dispositivos do Projeto anterior, que regulam melhor a matéria. 
Parecer:   
   A Emenda busca suprimir a exclusividade que detém o Presidente da República na indicação dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Aos argumentos expostos em prol da tese contrapõem-se o incentivo ao retorno do corporativismo e 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 86  

 

o despertar do sentimento de "gratidão política" que, por certo, comprometeriam a independência do 
julgador assim guindado à mais alta Corte de Justiça do País.  
Ressalte-se que ainda mais cerceado sentir-se-á esse juiz se lhe for retirada a vitaliciedade.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30322 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se à Seção II, do Capítulo IV, Título V do Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Seção II  
Do Supremo Tribunal Federal  
Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezenove Ministros, nomeados pelo Presidente  
da República, sendo onze vitalícios e oito com mandato de doze anos, todos bacharéis em direito,  
há pelo menos vinte anos, de notório saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 1o. - Antes de sua nomeação, os Ministros serão aprovados pelo Congresso Nacional,  
submetendo-se a audiência pública de arguição.  
§ 2o. - Renovar-se-ão os Ministros com mandato pela metade a cada seis anos, vedada a 
recondução.  
§ 3o. - Os Ministros com mandato serão indicados: quatro pelo Congresso Nacional e quatro  
pelo Poder Executivo Federal.  
§ 4o. - Os Ministros Vitalícios serão indicados pelo Presidente da República,  
reservando-se quatro vagas para membros da magistratura.  
§ 5o. - Durante o exercício do mandato, os Ministros gozarão das garantias e sujeitar-se-ão  
às vedações próprias da magistratura, perdendo o cargo somente por condenação em crime comum 
ou de responsabilidade, e fazendo jus a vencimentos fixados para os Ministros de Estado.  
§ 6o. - Findo seu mandato, o Ministro fará jus a aposentadoria correspondente aos vencimentos  
do cargo, vedados quaisquer acumulações.  
§ 7o. - O Supremo Tribunal Federal terá uma Seção Constitucional e uma Seção Especial, além do  
Plenário.  
§ 8o. - A Seção Constitucional será composta pelos Ministros com mandato e quatro dos  
vitalícios, os quais serão indicados pela Seção Especial e terão investidura pelo prazo de seis  
anos, vedada sua recondução.  
§ 9o. - A Sessão Especial será composta pelos Ministros vitalícios, podendo funcionar em Turmas.  
[...] 
Justificativa 
A presente proposição objetiva emendar toda a Seção pertinente ao Supremo Tribunal Federal, posto 
que as alterações pretendidas importam, necessariamente, na modificação de todos os quatro artigos 
que, no Projeto, disciplinaram a composição, o funcionamento competência de nossa Corte Suprema. 
A fórmula aqui proposta prevê composição  mais dinâmica e arejada e encampa propostas de nossos 
melhores constitucionalistas, apoiadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela  criação da seção 
constitucional do Supremo, a fim de que a material venha a receber tratamento condizente com sua 
Importância em uma verdadeira democracia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda disciplinar, por inteiro, a Seção II do Capítulo IV do Título V do Substitutivo, 
pertinente ao Supremo Tribunal Federal.  
Para tanto, eleva o número de Ministros que integrariam aquela Corte, de onze para dezenove, sendo 
onze vitalícios e oito com mandato; propõe a criação de uma Seção Constitucional e outra Especial, 
fixando-lhes a competência, após delimitar a do Tribunal Pleno.  
É conhecido nosso posicionamento a respeito do assunto (Emendas Nºs. ES28517-3, ES28516-5, ES 
21-558-2, ES28609-9, ES32215-0 e ES32625-2). Não encontrando nos argumentos expostos 
nenhuma razão convincente que nos incline a mudar de norte, somos pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:30885 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se ao art. 147, do Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 147 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital Federal e jurisdição em todo o  
Território Nacional, compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre brasileiros natos, com mais de  
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 
Justificativa 
É preciso fixar a sede e estabelecer a jurisdição do Supremo Tribunal Federal a exemplo das 
Constituições anteriores, procurando evitar transferência de sua sede e interpretação dúbia quanto a 
sua jurisdição. 
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda, "fixar a sede e estabelecer a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, 
a exemplo das Constituições anteriores".  
Tal objetivo já está superado pela existência de norma específica (Parágrafo único do artigo 134).  
Assim, opinamos pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:31652 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substitua-se, no Capítulo IV - Do Poder Judiciário, o Título V. Da Organização dos Poderes  
e Sistema de Governo, do Substitutivo do Relator a Seção II - Do Supremo Tribunal Federal, 
pela seguinte:  
"Seção II  
Da Corte Constitucional  
Art. 147 - A Corte Constitucional compõe-se de nove Ministros, brasileiros natos, escolhidos  
entre magistrados, membros do Ministério Público, advogados ou professores universitários, de  
matéria jurídica, sem distinção de sexo, com mais de trinta anos de idade, de notável saber jurídico  
e reputação ilibada.  
§ 1o. - A cada Poder da República caberá a designação de três Ministros.  
§ 2o. - Os Ministros designados pelo Poder Executivo e Judiciário somente poderão assumir os  
respectivos cargos se aprovados os seus nomes pelo Senado Federal.  
§ 3o. - Os Ministros designados pelo Poder Judiciário serão escolhidos por maioria absoluta  
dos membros do Supremo Tribunal Federal.  
§ 4o. - Os Ministros designados pelo Poder Legislativo serão eleitos em sessão conjunta do  
Congresso Nacional depois de propostos os seus nomes por, pelo menos, um terço dos 
Congressistas.  
§ 5o. - Os Ministros da Corte Constitucional serão designados para exercer o cargo durante nove  
anos, podendo um terço do seu número ser reconduzido por mais um novênio.  
§ 6o. - A renovação periódica far-se-á de modo que os novos Ministros sejam empossados na  
data da automática cessação das funções dos substituídos.  
§ 7o. - O exercício de cargo de Ministro da Corte Constitucional é incompatível com o de  
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qualquer outra atividade, pública ou privada.  
§ 8o. - No exercício do cargo, o Ministro da Corte Constitucional terá deveres, direitos,  
garantias, vantagens e vencimentos idênticos aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
estará proibido de exercer militância político-partidária.  
§ 9o. - A Corte elegerá, dentro seus integrantes, seu Presidente, como mandato de dois  
anos, vedada a reeleição, o qual terá voto de qualidade em caso de empate.  
§ 10. - As decisões da Corte sobre matéria constitucional, irrecorríveis e obrigatórias,  
verificar-se-ão por maioria absoluta de votos dos seus membros.  
§ 11 - Os conflitos de jurisdição que envolverem a Corte Constitucional e o Supremo  
Tribunal Federal serão resolvidos pelo Senado Federal.  
§ 12 - Aos ex-Ministros da Corte Constitucional serão atribuídos, enquanto viverem,  
vencimentos equivalentes aos dos Ministros em exercício, caso não percebam nenhuma outra  
remuneração dos cofres públicos. Se a perceberem, receberão apenas o valor necessário à 
composição da equivalência.  
[...] 
Justificativa 
Com esta emenda, reiteramos nosso propósito de pugnar pela criação da Corte Constitucional, não 
apenas como órgão responsável, em última instância, pelo julgamento das questões constitucionais, 
mas, sobretudo, como poder propulsor da eficácia das normas da futura Constituição e de sua 
constante atualização. 
Convém deslindar a confusão doutrinária que se abateu sobre o nosso direito constitucional, em sua 
teoria e prática, e corrigir medidas incoerentes introduzidas ao longo deste século de vida republicana 
nos textos constitucionais, de tal sorte que as garantias da Constituição não se acham bastante 
protegidas por órgão Judiciário exclusivamente incumbido de assegurá-las. 
A prática constitucional de vários países desenvolveu dois modelos distintos de controle Judicial da 
constitucionalidade das leis: controle difuso, ou norte-americano, e controle concentrado, ou 
austríaco. No controle difuso, qualquer Juiz tem competência para pronunciar a inconstitucionalidade, 
embora uma Corte Superior possa em última instância rever a decisão; no controle concentrado, 
adotado pela Constituição austríaca de 1920, sob inspiração de Hans Kelsen, a competência de 
julgamento incumbe a um único tribunal, privados os juízes ordinários dessa faculdade. 
A proclamação da República e a instituição da Federação, sob nítida influência do sistema 
constitucional norte-americano, deu lugar à incorporação de regras básicas sobre o controle da 
constitucionalidade das leis. 
A primeira Constituição republicana acolheu a jurisdição constitucional, a ser exercida por via de 
exceção ou defesa, perante qualquer juiz ou tribunal da Jurisdição ordinária, de acordo com o critério 
do controle difuso. Perdurou esse método nas Constituições sucessivas até a vigente. Contudo, as 
constituições posteriores a de 1891 introduziram novos elementos nos sistemas de jurisdição 
constitucional de controle de legitimidade dos atos do Poder Público, afastando-se do puro critério 
difuso inicialmente adotado. 
Atualmente verifica-se a combinação dos critérios de jurisdição difusa e de jurisdição concentrada 
com os modos de exercício indireto e direto do controle dos atos do Poder Público. 
Há, de último a tendência para o modelo de controle judicial concentrado, em face da integração de 
outros institutos no sistema. 
De fato, a Constituição de 1934, mantendo as regras do critério difuso (norte-americano), trouxe três 
inovações: 
a) criou um modo de exercício direto de controle (ação direta de inconstitucionalidade), visando a 
defender, contra atos estaduais, os princípios constitucionais federais;  
b) estabeleceu que, só por maioria absoluta dos votos da totalidade dos seus juízes, poderiam os 
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público;  
c) atribuiu ao Senado Federal competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de 
qualquer lei, ou ato, deliberação ou regulamento, quando declarados inconstitucionais pelo Poder 
Judiciário. 
A Constituição de 1946 retomou o sistema da Lei Magna de 1934 prevendo a base da jurisdição 
constitucional pelo critério difuso e admitindo a ação direta interventiva. Nessa lei fundamental 
atingiu-se o apogeu no controle jurisdicional das leis, criando nova modalidade de ação direta de 
inconstitucionalidade, de caráter genérico, ao atribuir competência ao STF para processar e julgar 
originariamente a representação contra inconstitucionalidade da lei ou ato de natureza normativa, 
federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República. 
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O artigo 15, parágrafo 39, alínea "d", do texto constitucional vigente, prevê a ação direta interventiva 
para defesa de princípios da Constituição estadual. 
A evolução da Jurisdição constitucional mostra a tendência ao controle Judicial concentrado. 
O volume de trabalho dos Ministros do STF e a necessidade de especialização em questões 
constitucionais estão recomendando a criação da Corte Constitucional e a adoção do controle 
concentrado. 
Basta que mencionemos o fato do crescente número de recursos extraordinários que sobem ao STF. 
Se somarmos aos recursos extraordinários as arguições e os agravos de instrumento, veremos que 
em 1985, por exemplo, o número foi de mais de 16 mil processos contendo matéria constitucional, 
que representaram mais de 90% da atividade da Corte, a serem julgados pelos onze Ministros do 
STF, em cumprimento ao disposto no artigo 119, inciso III, do texto constitucional vigente. Para 
enfrentar a avalancha de questões constitucionais, em certa época o STF mandou arquivar todos os 
recursos que se achavam paralisados há mais de dez anos, permitiu aos relatores que 
determinassem o arquivamento de recursos em desacordo com a "Súmula de Jurisprudência” e 
examinassem preliminarmente a sua relevância. 
Apesar dessas medidas regimentais, aumentou o número de recursos extraordinários no STF, com a 
agravante de privilegiar os Estados de são Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, decorrentes da 
aplicação do critério pecuniário estabelecido com a redação dada pela Emenda nº 7 ao parágrafo 1º 
do artigo 119 do texto constitucional vigente em 1977. 
Alguns autores têm sugerido o aumento do número de Ministros do STF, logrando influenciar a 
opinião dos Constituintes que apresentaram emendas nesse sentido, do que resultou o artigo 200 do 
Projeto de Constituição, ao mesmo tempo em que provocaram séria resistência por parte dos que 
argumentam com a maior frequência de julgados discrepantes. 
Em nossa opinião, nem o aumento do número de Ministros, e consequentemente criação de uma 
nova Turma, nem a extinção das Turmas, visando evitar as divergências de interpretação das 
questões constitucionais suscitadas, nem a alteração da competência do STF e de suas Turmas 
resolverá o problema de dar real eficácia e atualizada sistematização às normas da Constituição, o 
que só será conseguido mediante a criação da Corte Constitucional e ampliação da competência 
Judiciária para a declaração de inconstitucionalidade, por omissão ou ação. 
Sigamos o exemplo de nações de notável tradição jurídica, que nas últimas quatro décadas 
inauguraram um critério concentrado de apreciação das questões constitucionais. 
Adotaram o modelo de controle judicial concentrado entre outros países, a Itália (Constituição de 
1948, arts. 134 a 137), a Alemanha Ocidental (Lei Fundamental de 1949, arts. 92 a 94), a França 
(Constituição de 1958, arts. 56 a 63), a Iugoslávia (Constituição de 1974, art. 375), Portugal 
(Constituição de 1976, arts. 284 e 285), Espanha (Constituição de 1978, arts. 159 a 165) e Peru 
(Constituição Política de 1979, arts. 296 a 304). 
Em outra emenda, transferiram-se para o STF as atribuições do Superior Tribunal de Justiça 
constantes do projeto. Com essa ampliação de competência, atende-se melhor a consolidação de 
coerente Jurisprudência para a formação do direito pretoriano. 
Por que dar exclusividade a um tribunal especializado em questões de Constituição? O jurista italiano 
Mauro Cappelleti há mais de 20 anos, respondeu que a interpretação e guarda das Constituições não 
deveria ficar a cargo de magistrados profissionais, porque "as Constituições modernas não se limitam 
a estabelecer de maneira estática aquilo que o direito é, mas sobretudo fixam diretrizes e programas 
dinâmicos de ação futura". 
Esse tribunal especializado, por isso, deve ter uma composição que não seja recrutada 
exclusivamente na magistratura. Além disso, seus membros, com mandatos limitados no tempo, 
serão designados pelos Poderes Constituídos a Seguindo essas características básicas, hauridas nas 
Constituições acima mencionadas, e imprimindo uma feição conforme as peculiaridades das 
instituições brasileiras, surgiu a Corte Constitucional que preconizamos, dentro do Poder Judiciário, 
assumindo atribuições atualmente cometidas ao Supremo Tribunal Federal. 
A ideia da Corte Constitucional, defendida entre nós por eminentes constitucionalistas, como Paulo 
Bonavides e José Afonso da Silva, e por vários constituintes no seio da Comissão Temática, sobe, à, 
votação do Plenário, nesta histórica oportunidade, para assegurar as garantias prometidas ao povo 
brasileiro. 
Parecer:   
   Busca a Emenda fazer inserir no texto do Projeto a figura do Tribunal Constitucional, já refutada 
desde a manifestação da Comissão Temática.  
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Como a corrente que encampa tal ideia não detém maioria na Comissão de Sistematização, 
manifestamo-nos pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32215 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Altera a composição do Supremo Tribunal Federal, dando nova redação ao art. 147, e  
incluindo artigo nas disposições transitórias, a saber:  
"Art. - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre  
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada.  
§ 1o. - Após audiência pública e aprovação pelo Senado, por voto de dois terços de seus  
membros, os Ministros serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:  
I - Cinco, indicados pelo Presidente da República;  
II - Seis, indicados pela Câmara Federal, pelo voto secreto da maioria absoluta dos seus  
membros;  
III - Cinco, indicados, pelo Supremo Tribunal, dentre magistrados de carreira.  
§ 2o. - Não pode ser escolhido que detenha mandato executivo ou legislativo, cargo de  
Ministro ou Secretário de Estado, cargo de direção na administração direta ou indireta, ou tenha  
exercido uma dessas funções até quatro anos antes.  
§ 3o. - É de oito anos o mandato dos Ministros, admitida a recondução. A renovação do  
Tribunal faz-se normalmente em um quarto de seus membros a cada dois anos; e, 
excepcionalmente, para preenchimento de vaga por interrupção de mandato; o preenchimento de 
cada vaga observará o critério do seu preenchimento inicial."  
"Art. - Para adequação do Supremo Tribunal  
Federal, observar-se-á o seguinte:  
I - São mantidos seus atuais Ministros vitalícios, observado o disposto no art. 65, II;  
II - O Congresso Nacional, dentro de seis meses da promulgação desta Constituição, elegerá  
quatro Ministros, um dos quais dentre magistrados de carreira, com mandato até 6 de setembro de  
1996; e mais um, com mandato até 6 de setembro de 1992;  
III - A substituição dos atuais Ministros vitalícios, à medida que ocorram as respectivas  
vagas, será feita de modo que, ao final, se tenha a proporção estabelecida no art. 147, § 1o;  
IV - Para efeito da renovação prevista no art. 147, § 3o, os Ministros serão considerados em  
grupos de quatro, por ordem de eleição, e o Congresso fixará a duração do mandato dos que  
vierem a ser eleitos em substituição aos atuais Ministros vitalícios." 
Justificativa 
A emenda altera o projeto no que diz respeito ao número de seus Ministros, à forma de sua escolha, 
e à duração de seus mandatos. Escolhe-se uma fórmula média entre a transitoriedade e a 
vitaliciedade, que objetiva afastar os inconvenientes desta; os Ministros passam a ser indicados pelos 
três poderes da República, e não apenas pelo Executivo. 
Parecer:   
   A Emenda busca suprimir a exclusividade que detém o Presidente da República na indicação dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Aos argumentos expostos em prol da tese contrapõem-se o incentivo ao retorno do corporativismo e 
o despertar do sentimento de "gratidão política" que, por certo, comprometeriam a independência do 
julgador assim guindado à mais alta Corte de Justiça do País.  
Ressalte-se que ainda mais cerceado sentir-se-á esse juiz se lhe for retirada a vitaliciedade.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32625 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se os artigos que compõem a seção II do Capítulo IV do Título V do Substitutivo  
pelos artigos seguintes, dando-lhes a numeração devida:  
Título V  
Capítulo IV  
Seção II  
Do Supremo Tribunal Federal  
Art. - O Supremo Tribunal Federal, que tem sede no Distrito Federal e jurisdição sobre todo o  
território nacional, terá em sua composição, 15 (quinze) ministros indicados em lista tríplice  
pelo Chefe do Governo, dentre juízes de carreira, além de membros da advocacia e quaisquer outros  
juristas de reconhecido mérito, sendo que estes não poderão ultrapassar 1/5 (um quinto) dos  
lugares ocupados por membros do Poder Judiciário, aprovados por 2/3 (dois terços), no mínimo, do  
Congresso Nacional e nomeados pelo Presidente da República.  
Parágrafo único - Os ministros serão indicados para um período de 10 (dez) anos, com idade mínima  
de 40 (quarenta) anos.  
[...] 
Justificativa 
Forma-se hoje, nos debates constituintes, um amplo consenso majoritário a respeito da necessidade 
da constituição de um tribunal constitucional. Assim, entendemos como positiva a solução encontrada 
pelo nobre relator, o qual dá ao Supremo Tribunal Federal as atribuições de corte constitucional e cria 
o Superior Tribunal de Justiça, para exercer as atribuições ordinárias que hoje são da competência do 
STF. 
No entanto, entendemos que deve ser melhorada a seção do substitutivo que trata do tema. Nesse 
sentido apresentamos esta emenda que busca adequar o nosso tribunal maior à sociedade 
democrática que queremos construir, fortalecendo o seu caráter de Corte Constitucional e definindo 
pontos fundamentais como o mandato dos Ministros; a possibilidade de qualquer brasileiro no gozo 
de seus direitos de cidadão interpor recurso de inconstitucionalidade ou ilegalidade, entre outros. 
Este é o sentido da nossa emenda. 
Parecer:   
   Dentre outros aspectos abordados na Emenda, que encasula no seu bojo toda a Seção II do 
Capítulo IV do Título V, encontram-se o da elevação do número de Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e o da estipulação do mandato para o exercício do cargo, os quais conflitam com o 
entendimento deste Relator (Emendas Nos. ES21558-2, ES28609-9 e ES32215-0).  
No que concerne à competência da Suprema Corte, à legitimação ativa para a propositura da ação 
direta de inconstitucionalidade e aos efeitos das decisões proferidas, muitos são os pontos comuns 
entre a Emenda e o Substitutivo agora ofertado, o que nos conduz à aprovação parcial da Emenda. 
 
   
   EMENDA:32627 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. Parágrafo Único do Art. 147 -  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 147 a seguinte redação:  
Art. 147 - ............................. 
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Parágrafo único Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo  
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Congresso Nacional. 
Justificativa 
Trata-se de democratizar a escolha dos juízes maiores da nossa Corte Suprema. Entendemos que 
estendendo-a ao conjunto dos parlamentares federais estaremos tornando aquela escolha mais 
representativa. É este o sentido da nossa emenda. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda fazer com que a aprovação da escolha de Ministros do Supremo Tribunal 
Federal seja da competência do Congresso Nacional, contrariando a tradição constitucional brasileira, 
que a defere ao Senado Federal.  
Por não comungar dos fundamentos expostos pelo nobre autor da proposição, somos pela sua 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:32648 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado - Art. 147.  
Redija-se:  
"Art. 147 - O Tribunal Superior Federal, com sede na Capital da República e jurisdição em todo  
o território nacional, compõe-se de quinze Ministros vitalícios, com mais de 35 anos de idade,  
nomeados pelo Presidente da República, sendo nove dentre Juízes dos Tribunais Regionais 
Federais; três dentre membros do Ministério Público Federal; e três dentre advogados, de notório 
saber jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo único. A nomeação só se fará depois de aprovada a escolha pelo Senado, salvo quanto á  
dos magistrados, que serão indicados ao Presidente da República em lista tríplice pelo próprio  
Tribunal Superior Federal, sendo obrigatória a nomeação do que figurar em lista pela quarta 
vez consecutiva. 
Justificativa 
O Tribunal Superior Federal é novo nome que as "Sugestões" apresentadas pelo Supremo Tribunal 
Federal à "Comissão Provisória de Estudos Constitucionais" deram ao Tribunal Federal de Recursos, 
em vista da criação dos Tribunais Regionais Federais. A diminuição do número de Ministros deve-se 
precisamente a essa criação. 
Parecer:   
   Visa a Emenda a reduzir o número de Ministros que integrarão o "Tribunal Superior Federal", 
alterando a forma de provimento desses cargos, dentre outros objetivos.  
A matéria está pacificada no seio da Comissão.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:01233 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
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Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 125, que passa a se constituir no parágrafo  
segundo, passando o atual parágrafo único a ser o parágrafo primeiro:  
"Art. 125. ..................................  
............................................  
§ 2o. - É de doze anos o mandato de ministro; o preenchimento de cada vaga observará o critério  
do seu preenchimento inicial." 
Justificativa 
A emenda escolhe uma fórmula média entre a transitoriedade e a vitaliciedade dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, objetivando afastar os inconvenientes da vitaliciedade. 
Parecer:   
   Do ilustre Constituinte Plínio Arruda Sampaio, a presente emenda propõe o acréscimo de um 
parágrafo ao art. 125, a fim de limitar a doze anos o mandato de ministro do Supremo Tribunal 
Federal. A emenda pretende, conforme diz o autor na sua justificação, "afastar os inconvenientes 
da vitaliciedade, adotando uma fórmula média entre esta e a transitoriedade”.  
Para o cargo e função de juiz, parece-nos indispensável o requisito da garantia da vitaliciedade. 
Principalmente quando se trata do caso dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal 
eminentemente político.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01916 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 125, alterando-se simultaneamente o seguinte, pelo que segue:  
O Tribunal Constitucional, com sede na Capital da União e Jurisdição em todo o território  
nacional, é composta por dezesseis Ministros nomeados pelo Presidente da República, sendo dois  
designados pelo Senado Federal, dois pela Câmara dos Deputados, quatro pelo Conselho Nacional 
de Magistratura, dois pela Ordem dos Advogados do Brasil, dois pelo Ministério Público da União e  
quatro de livre nomeação do Chefe do Poder Executivo.  
Parágrafo único - Os Ministros designados pelo Conselho Nacional de Magistratura serão  
obrigatoriamente escolhidos dentre juízes dos restantes tribunais e os demais dentre professores  
de Direito, advogados de reconhecida competência, comprovada prática democrática e em defesa 
dos Direitos Humanos, que contém mais de quinze anos de exercício profissional.  
Os membros do Tribunal Constitucional serão designados por um período de oito anos, desde que  
o pleno exercício desse mandato não ultrapasse a idade-limite de setenta anos, vedada a 
recondução.  
Art. 126 - Não poderá ser escolhido Ministro do Tribunal Constitucional que esteja no exercício  
de mandato executivo ou legislativo, de cargo de Ministro ou Secretário de Estado, ou tenha  
exercido qualquer dessas funções até quatro anos antes da escolha, sendo que lei complementar  
estabelecerá outros casos de incompatibilidade.  
§ 1o. - O Presidente do Tribunal Constitucional é eleito dentre seus membros, para  
mandato de dois anos, vedada a recondução.  
[...] 
Justificativa 

1) Os Constituintes aprovaram o Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte 
prevendo, uma Subcomissão de Garantias, Reformas e Emendas. 

2) Trata-se de iniciativa inédita na História Constitucionalista do Brasil, o que evidencia o acerto 
inteligência da proposta, defendida pelo ilustre Relator, uma vez que o apoiamento 
patrocinado pelos membros, desta Constituinte foi completo, já que ninguém questionou a 
Subcomissão apesar das quase dez mil emendas propostas ao anteprojeto do Regimento 
Interno. 
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3) A Subcomissão se debruçou com interesse e dedicação sobre as matérias a ela atinentes. 
Foram consultadas propostas encaminhadas pela sociedade, contribuições dos 
conferencistas, Ministro, Ordem dos Advogados do Brasil, Conferências Nacional dos Bispos 
do Brasil, dezenas e dezenas de sugestões dos constituintes. Também no período de 
emendas novas e proveitosas contribuições foram arroladas. 

4) No momento da decisão, ao contrário do ocorrido em outras subcomissões – após seis horas 
e meia de discussão e votação, por esmagadora maioria foi aprovado o relatório 
encaminhado à Comissão Técnica. 

5) Especialmente quanto ao Tribunal Constitucional, proposta aplaudida e reconhecida no 
âmbito da Subcomissão, no exato momento de sua votação a decisão foi unanime (exceto 
pelo Constituinte Nilson Gibson) que, ausente no instante da votação, “a posteriori” 
manifestou voto contrário. 

6) Na última fase de emendas, à Comissão Temática, enquanto apenas cinco propunham suprir 
o Tribunal Constitucional, mais de doze buscavam aprimorá-lo ou alterá-lo, sempre mantendo 
a ideia básica da iniciativa. 

7) Quando da votação da Comissão Temática, vinte e sete Constituintes aprovaram o Tribunal 
Constitucional e apenas vinte rejeitaram. Portanto, por força regimental é que o mesmo não 
foi contemplado na Comissão Temática.  

Por outro lado, quando a OAB, CNBB, Associações de Magistrados, Associação do Ministério 
Público, Professores e Cientistas do Direito Constitucional, eméritos advogados, representantes da 
sociedade civil. Políticos, constituintes e vários movimentos populares pedem o Tribunal 
Constitucional, uma Subcomissão aprova com convicção, em respeito a tão manifesta vontade 
apresento esta Emenda. Mais ainda como Relator que fui, expressando a pretensão, o desejo e o 
resultado não da minha vontade mas do coletivo ao qual serve um relator. 
Quanto ao conteúdo, oportunidade, necessidade, mérito e vantagens do Tribunal Constitucional 
transcrevo argumentos do emérito professor José Afonso Silva: 
“O sistema proposto atribui ao Tribunal Constitucional a competência privativa da jurisdição 
constitucional. Aí está uma profunda mudança no sistema vigente. Hoje, a jurisdição constitucional 
segue o modelo americano, em sua essência, ou seja, realiza-se pelo critério difuso, segundo o qual 
qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade da lei, por via de exceção, isto é, pela arguição da 
inconstitucionalidade em defesa do réu no processo concreto. Este sistema não gera por si a 
eliminação da lei declarada inconstitucional, tanto que outro juiz pode entendê-la constitucional em 
outro caso concreto. Isto corresponde a um tratamento desigual, porque num caso o réu ganhou a 
causa porque foi escolhida sua arguição de inconstitucionalidade, no outro ele perdeu porque não foi 
acolhida” É certo que, entre nós, desde a Constituição de 1934, vem desenvolvendo outro critério, o 
da jurisdição concentrada no Supremo Tribunal Federal, por via de ação direta do Procurador Geral 
da República, que propõe ou não segundo sua vontade e convicção”. 
O sistema puramente concentrado num Tribunal especializado nasceu e desenvolveu-se na Europa. 
As Cortes Constitucionais aparecem hoje como uma espécie nova de poder moderador, sem 
predomínio, entre o Poder Executivo hegemônico e o Legislativo ainda como formulações 
tradicionais. Espera-se que esta Assembleia especializada vem sendo adotada em todo o mundo. 
Recentemente adotou o Peru, a Guatemala, Espanha, Portugal, além da Itália, da Alemanha, da 
Turquia, etc. 
A vantagem é que se terá um Tribunal voltado para a defesa da Constituição como objetivo único. No 
sistema difuso como o nosso a preocupação dos Juízes é com a decisão do caso concreto e se puder 
fazê-lo sem a preocupação com a questão de inconstitucionalidade tanto melhor, e a Constituição vai 
ficando desprestigiada. Por outro lado, o sistema difuso encara a questão de inconstitucionalidade de 
um ponto de vista puramente técnico. Uma Corte Constitucional vê a questão sobre o prisma dos 
valores políticos e sociais incorporadas no texto constitucional. Essas razões, entre tantas outras, 
justificam a mudança de regime. 
Importante também, na proposta, é a consideração da inconstitucionalidade por omissão. É algo que 
vem sendo adotado em outros povos: Portugal, Áustria, etc. Trata-se de medida indispensável para a 
efetivação de promessas constitucionais dependentes de providência legais anteriores. Se essas 
providências não são tomadas, o Tribunal de Garantias Constitucionais poderá ser acionado para 
suprir a omissão, reconhecendo a inconstitucionalidade e expedindo uma sentença normativa, que 
valerá como lei enquanto o Legislativo não providencie e integração legal de normas constitucionais. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
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A matéria de que trata a emenda está melhor formulada no texto do projeto sistematizado, o qual 
atribui ao Supremo Tribunal o julgamento de matéria constitucional. 
 
   
   EMENDA:01953 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substitua-se a redação do Parágrafo Único do art. 125, pelo seguinte:  
"Parágrafo único. Após a audiência pública e aprovação pelo Senado, por voto de dois terços de  
seus membros, os ministros serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:  
I - quatro, indicados pelo Presidente da República;  
II - quatro, indicados pela Câmara dos Deputados, pelo voto secreto da maioria absoluta  
dos seus membros;  
III - três, indicados pelo Supremo Tribunal Federal, dentre magistrados de carreira." 
Justificativa 
Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo a emenda, passam a ser escolhidos pelos três 
Poderes da República. 
Parecer:   
   Do ilustre Constituinte Nelson Jobim, esta emenda dá nova redação ao parágrafo único do art. 125, 
de forma que os ministros do Supremo Tribunal Federal passem a ser escolhidos pelos três poderes 
da República, sendo quatro pelo Presidente da República, quatro pela Câmara dos Deputados e três 
pelo mesmo Supremo Tribunal Federal.  
Essa proposta vem de fases anteriores dos trabalhos da Assembleia Constituinte, tendo sido 
preterida num determinado momento.  
Não nos parece ser uma solução melhor do que a adotada pelo Projeto, a qual confere ao Presidente 
da República a escolha e a nomeação, esta após aprovada a escolha pelo Senado Federal.  
Pela rejeição, portanto. 
 
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 II 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Art. 123. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze ministros, escolhidos dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada. 
Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela minoria absoluta do Senado Federal. 
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[...] 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 

       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       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 
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     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 

     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 

     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     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. 
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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; 
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. 
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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. 

 

 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 101 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.  

 


