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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. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

      I - processar e julgar, originariamente: 

 a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, 

nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do 

Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais 

e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os 

do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; 

 b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado 

ou do próprio Tribunal; 

 c) os habeas corpus , quando o coator ou o paciente for quaisquer das pessoas 

mencionadas na alínea a , ou quando o coator for Ministro de Estado, ressalvada a 

competência da Justiça Eleitoral; 

 d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no 

art. 102, I, o , bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 

vinculados a tribunais diversos; 

 e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 

 f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

de suas decisões; 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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 g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da 

União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do 

Distrito Federal, ou entre as deste e da União; 

 h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for 

atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, 

excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da 

Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal; 

      II - julgar, em recurso ordinário: 

 a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória; 

 b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando denegatória a decisão; 

 c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, 

de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País; 

      III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 

Territórios, quando a decisão recorrida: 

 a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

 b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal; 

 c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

      Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da 

Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.  
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1 – Sugestões localizadas1  

 SUGESTÃO:00304 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS GARANTIDORAS DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA; DISPÕE SOBRE A  
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS, DOS JUIZES, DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA,  
DO INGRESSO NA MAGISTRATURA, DA PROMOÇÃO DOS TÍTULOS DO CARGO, DA  
COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS, DOS VENCIMENTOS DOS JUIZES E  
DESEMBARGADORES, DO ACESSO AOS TRIBUNAIS DE 2A. INSTÂNCIA. 
    
SUGESTÃO:01715 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE QUE A JUSTIÇA SEJA ADMINISTRADA EM NOME DO POVO, PELOS  
SEGUINTES ÓRGÃOS: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA, TRIBUNAIS E JUÍZES FEDERAIS E ESTADUAIS; E QUE A LEI  
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA ESTABELEÇA AS NORMAS GERAIS DE SUA  
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 
    
SUGESTÃO:02089 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA À JUSTIÇA DO TRABALHO PARA A SOLUÇÃO  
DOS CONFLITOS TABALHISTAS, NÃO CABENDO RECURSO AO TRIBUNAL FEDERAL DE  
RECURSOS, NEM EFEITO SUSPENSIVO. 
   
SUGESTÃO:06424 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO PODER  
JUDICIÁRIO, A CRIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,  
A COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE JUSTIÇA, A ÁREA DE  
JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS FEDERAIS DE JUSTIÇA, A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA  
AGRÁRIA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
    
SUGESTÃO:08807 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 7ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público 
notas taquigráficas da Audiência Pública realizada 20/6/1987. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-

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

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 5  

 

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 MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 16 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar originariamente:  

a) em quaisquer crimes, os membros dos demais Tribunais da União;  

b) a extradição requisitada por estado estrangeiro e a homologação das sentenças 

estrangeiras;  

c) o "habeas corpus", quando o coator ou paciente for Tribunal, autoridade ou 

funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Superior Tribunal 

de Justiça, ou quando se tratar de crime sujeito à mesma jurisdição em única 

instância;  

d) os mandados de segurança contra atos do Presidente da República, da Mesa do 

Congresso Nacional, ou contra atos dos demais Tribunais da União, do Promotor-

Geral Federal, bem como os impetrados pela União contra atos de governos 

estaduais;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  

f) a execução das sentenças nas causas de sua competência originária, facultada a 

delegação de atos processuais.  

II - julgar em recurso ordinário:  

a) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, 

de um lado e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no país;  

b) os habeas-corpus, os mandados de segurança e as ações populares, decididos 

em última instância pelos tribunais locais ou pelo Tribunal Superior Federal, quando 

denegatória a decisão. 

III - julgar em grau de recurso extraordinário as causas decididas em única ou 

última instância por outros tribunais, quando a decisão recorrida der a tratado ou lei 

federal interpretação divergente da que lhe tenha dado outro tribunal ou o próprio 

Superior Tribunal de Justiça. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 20 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  

b) os juízes federais, do trabalho, militares e agrários, e os membros do Ministério 

Público Federal, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;  

c) os mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado, dos órgãos 

normativos autônomos da União, do Diretor-Geral da Polícia Federal, ou juiz 

federal;  

d) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for Ministro de Estado ou 

responsável pela direção geral da Polícia Federal;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas de interesse da União, decididas pelos 

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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juízes estaduais de primeira instância. 

 

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

Ministério Público a votação do Anteprojeto.  

Publicação DANC, suplemento de 22/8/1987, 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: 8.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 77 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e do Trabalho e os do Ministério Público da União que oficiem perante 

Tribunais;  

b) os mandados de segurança e o "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou 

de seu Presidente;  

c) os "habeas corpus" quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na letra "a" deste artigo;  

d) os conflitos de jurisdição entre juízes e os Tribunais Regionais Federais; entre 

juízes e os Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios; entre 

juízes federais subordinados a Tribunais diferentes; entre juízes ou tribunais de 

Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.  

f) as causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer Juízes e 

Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador Geral da República, 

quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, ou 

às finanças públicas, para que suspendam os efeitos da decisão proferida e para 

que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios, quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios, quando denegatória a decisão;  

c) as causas em que forem partes Estados estrangeiros, ou organismo 

internacional, de um lado, e do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada 

no País.  

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância 

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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pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em face de lei federal; e  

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal, 

o próprio Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.  

Parágrafo único - Julgamento do recurso extraordinário interposto juntamente com 

recurso especial, aguardará o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sempre 

que a decisão puder prejudicar à do Supremo Tribunal Federal. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e do Trabalho e os do Ministério Público da União que oficiem perante 

Tribunais;  

b) os mandados de segurança e o "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou 

de seu Presidente;  

c) os "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na letra "a" deste artigo;  

d) os conflitos de jurisdição entre juízes e os Tribunais Regionais Federais; entre 

juízes e os Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios; entre 

juízes federais subordinados a Tribunais diferentes; entre juízes ou tribunais de 

Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.  

f) as causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer Juízes e 

Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador Geral da República, 

quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, ou 

às finanças públicas, para que suspendam os efeitos da decisão proferida e para 

que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  

g) reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

das suas decisões.  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios, quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios, quando denegatória a decisão;  

c) as causas em que forem partes Estados estrangeiros, ou organismo 

internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada 

no País.  

III- julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  
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b) julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em face de lei federal;  

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal, 

o próprio Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.  

§ 1º - O julgamento do recurso extraordinário interposto juntamente com recurso 

especial, aguardará o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sempre que a 

decisão puder prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.  

§ 2º - Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça 

Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

 

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

Governo a votação da redação final do Anteprojeto.  

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. 209 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e do Trabalho e os do Ministério Público da União que oficiem perante 

Tribunais;  

b) os mandados de segurança e o "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou 

de seu Presidente;  

c) os "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na letra "a" deste artigo;  

d) os conflitos de jurisdição entre juízes e os Tribunais Regionais Federais; entre 

juízes Federais e os Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios; entre 

juízes federais subordinados a Tribunais diferentes; entre juízes ou tribunais de 

Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.  

f) as causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer Juízes e 

Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador Geral da República, 

quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, ou 

às finanças públicas, para que suspendam os efeitos da decisão proferida e para 

que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  

g) reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

das suas decisões.  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 

Territórios, quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 

Territórios, quando denegatória a decisão;  

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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c) as causas em que forem partes Estados estrangeiros, ou organismo 

internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada 

no País.  

III- julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em face de lei federal;  

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal, 

o próprio Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.  

§ 1º - O julgamento do recurso extraordinário interposto juntamente com recurso 

especial, aguardará o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sempre que a 

decisão puder prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.  

§ 2º - Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça 

Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 205 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais 

Eleitorais e do Trabalho e os do Ministério Público da União que oficiem perante 

Tribunais;  

b) os mandados de segurança e o "habeas data" contra ato do próprio Tribunal ou 

de seu Presidente;  

c) os "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na alínea "a" deste item;  

d) os conflitos de jurisdição entre juízes e os Tribunais Regionais Federais; entre 

juízes Federais e os Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios; entre 

juízes federais subordinados a Tribunais diferentes; entre juízes ou tribunais de 

Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.  

f) as causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer Juízes e 

Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador Geral da República, 

quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, ou 

às finanças públicas, para que suspendam os efeitos da decisão proferida e para 

que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  

g) reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

das suas decisões.  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 

Territórios, quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
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Territórios, quando denegatória a decisão;  

c) as causas em que forem partes Estados estrangeiros, ou organismo 

internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada 

no País.  

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em face de lei federal;  

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal, 

o próprio Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.  

§ 1º - O julgamento do recurso extraordinário, interposto juntamente com recurso 

especial, aguardará o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sempre que a 

decisão puder prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.  

§ 2º - Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça 

Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.  

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 54.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 151 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de 

Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, os membros dos tribunais de 

Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais Regionais 

Federais, dos tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e dos membros do 

Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;  

b) os mandados de segurança e os "habeas data" contra ato de Ministro de Estado 

ou do próprio Tribunal;  

c) os "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na alínea "a" deste item;  

d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no 

artigo 148, I, "e", entre Tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 

vinculados a tribunais diversos;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; e  

f) reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade das 

suas decisões.  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando denegatória a decisão; e  

c) as causas em que forem partes Estados estrangeiros, ou organismo 

internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada 

no País.  

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11  

 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em face de lei federal; e  

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal.  

Parágrafo único - Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da 

Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 33.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 124 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) nos crimes comuns os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e nestes 

e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos 

Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e 

do Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 

Regionais Eleitorais e do Trabalho e do Ministério Público da União que oficiem 

perante tribunais;  

b) os mandados de segurança, os "habeas data" e os mandados de injunção contra 

ato de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal;  

c) os "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na alínea "a" deste inciso, ou quando o coator for Ministro de Estado, 

ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no 

artigo 121, I, "i", entre Tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 

vinculados a tribunais diversos;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

das suas decisões;  

g) as causas sujeitas à sua jurisdição, processadas perante quaisquer juízes e 

Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da República, 

quando ocorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, ou 

às finanças públicas, para que suspendam os efeitos da decisão proferida e para 

que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  

i) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da 

União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e as administrativas de outro, 

ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando denegatória a decisão;  

c) as causas em que forem partes Estados estrangeiros, ou organismo 

internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada 

no País.  

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
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Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em face de lei federal;  

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal.  

Parágrafo único - Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da 

Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 129. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, 

nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos 

Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e do Ministério Público da União que 

oficiem perante tribunais;  

b) os mandados de segurança, os "habeas data" e os mandados de injunção contra 

ato de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal;  

c) os "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for Ministro de Estado, ressalvada a 

competência da Justiça Eleitoral;  

d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no 

artigo 126, I, "j", entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 

vinculados a tribunais diversos;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

de suas decisões;  

g) as causas sujeitas à sua jurisdição, processadas perante quaisquer juízes e 

tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da República, 

quando ocorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou 

às finanças públicas, para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida e 

para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  

h) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da 

União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e as administrativas de outro, 

ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando denegatória a decisão;  

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, 

de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;  

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
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Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato do governo local, contestado em face de lei federal;  

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.  

Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da 

Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 127. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão. A fusão foi rejeitada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 7/4/1988, p. 9072. 

Requerimento de destaque nº 210.  O destaque foi rejeitado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 7/4/1988, p. 9096. 

Requerimento de destaque nº 2090.  O destaque foi aprovado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 7/4/1988, p. 9110. 

 

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

2º) 

Art. 111. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) nos crimes comuns os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, 

nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos 

Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 

Regionais Eleitorais e do Trabalho e do Ministério Público da União que oficiem 

perante tribunais;  

b) os mandados de segurança, os "habeas-data" e os mandados de injunção contra 

ato de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal;  

c) os "habeas-corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for Ministro de Estado, ressalvada a 

competência da Justiça Eleitoral;  

d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 

108, I, "p", entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a 

tribunais diversos;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

de suas decisões;  

g) as causas sujeitas a sua jurisdição, cuja avocação deferir, a pedido do 

Procurador-Geral da República, quando ocorrer imediato perigo de grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que sejam suspensos 

os efeitos da decisão proferida;  

h) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da 

União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou 

do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;  

                                                      
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/220anc07abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/220anc07abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/220anc07abr1988.pdf
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II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando denegatória a decisão;  

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, 

de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;  

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato de governo local, contestado em face de lei federal;  

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.  

Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da 

Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

Requerimentos de destaque nº 1709 e 1655 referentes à emenda 01843.   

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 26/08/1988, p. 13157 até 

13160. A emenda foi aprovada. 

Requerimentos de destaque para diversas emendas. As emendas foram retiradas. 

Requerimento de destaque nº 1001, referente à emenda 01557. A emenda foi 

aprovada. 

Requerimentos de destaque para diversas emendas para suprimir a letra g do art. 

111, inciso I. As emendas foram aprovadas. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 26/08/1988, a partir da p. 

13172. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, 

nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos 

Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 

Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de 

Contas dos Municípios e do Ministério Público da União que oficiem perante 

tribunais;  

b) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de Ministro de Estado 

ou do próprio Tribunal;  

c) os "habeas-corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 

mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for Ministro de Estado, ressalvada a 

competência da Justiça Eleitoral;  

d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 

102, I, "o", entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/299anc26ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/299anc26ago1988.pdf
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tribunais diversos;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

de suas decisões;  

g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da 

União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou 

do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;  

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for 

atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou 

indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos 

órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça 

Federal;  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando denegatória a decisão;  

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, 

de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;  

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal;  

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.  

Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da 

Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, 

nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos 

Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 

Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de 

Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante 

tribunais;  

b) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de Ministro de Estado 

ou do próprio Tribunal;  

c) os "habeas-corpus", quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas 
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mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for Ministro de Estado, ressalvada 

a competência da Justiça Eleitoral;  

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no 

art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes 

vinculados a tribunais diversos;  

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;  

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade 

de suas decisões;  

g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da 

União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou 

do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;  

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for 

atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou 

indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos 

órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça 

Federal;  

II - julgar, em recurso ordinário:  

a) os "habeas-corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória;  

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando denegatória a decisão;  

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, 

de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;  

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  

b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal;  

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.  

Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da 

Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e 

orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

dispositivo. 

(consulte o quadro comparativo das propostas de redação, folhas 93 e 94). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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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. Acrescentar no final do inciso I do art.  
16, alínea a, "Federais e de Justiça", excluindo a  
expressão "da União";  
4. Excluir o inciso I do art. 1o. e dar a  
seguinte redação ao inciso I: "I - Supremo  
Tribunal Federal, com sua Seção Constitucional",  
renumerando os demais incisos;  
5. Substituir ou excluir nos demais artigos  
as referências a Tribunal Constitucional e  
Superior Tribunal de Justiça, por Supremo Tribunal  
Federal e Seção Constitucional do Supremo Tribunal  
Federal, conforme o caso; e  
6. Suprimir a Seção III, renumerando as demais. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
    
   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  
[...]  
3. acrescentar no final do inciso I do artigo  
16, alínea a "Federais e de Justiça", excluindo a  
expressão "da União";  

                                                      
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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4. excluir o inciso I do artigo 1o. e dar a  
seguinte redação ao inciso I: "I - Supremo  
Tribunal Federal, com sua Seção Constitucional",  
renumerando os demais incisos,  
5. substituir ou excluir nos demais artigos  
as referências a Tribunal Constitucional e  
Superior Tribunal de Justiça, por Supremo Tribunal  
Federal e Seção Constitucional do Supremo Tribunal  
Federal, conforme o caso; e  
6. suprimir a Seção III, renumerando as demais. 
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 um 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 ao supremo Tribunal 
Federal, como acontece atualmente, e não ao próprio órgão que integram. 
    
   EMENDA:00088 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir no anteprojeto da Subcomissão os  
dispositivos abaixo relacionados com a organização  
e competência do Superior Tribunal de Justiça  
dando nova redação aos artigos 15 e 16 do  
anteprojeto do relator:  
"Do Superior Tribunal de Justiça  
[...] 
Art. 16. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Federais  
Regionais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público Federal que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandatos de segurança e o habeas data  
contra ato do próprio Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra a deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Federais Regionais; entre juízes e os  
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados;  
II - julgar em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Regionais  
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
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Distrito Federal e dos Territórios, quando a  
decisão for denegatória;  
b) os mandatos de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Federais ou pelos  
Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios quando denegatória a decisão;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância pelos  
Tribunais Federais Regionais ou Pelo Tribunal dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,  
quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhe vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestado em face de lei federal; e  
c) der à lei interpretação divergente da que  
lhe haja dado outro Tribunal, o próprio Superior  
Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo Único. Quando, contra o mesmo  
acórdão, forem interpostos recurso especial e  
recurso extraordinário, o julgamento deste  
aguardará a decisão definitiva do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que esta puder  
prejudicar o recurso extraordinário.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
    
   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*  
[...]  
3. Acrescentar, no final do inciso I do  
artigo 16, alínea a: "Federais e de Justiça",  
excluindo a expressão "da União";  
4. Excluir o inciso I do artigo 1o. e dar a  
seguinte redação ao inciso I: "I - Supremo  
Tribunal Federal, com sua Seção Constitucional",  
renumerando os demais incisos;  
5. Substituir ou excluir nos demais artigos  
as referências ao Tribunal Constitucional e  
Superior Tribunal de Justiça, por Supremo Tribunal  
Federal e Seção Constitucional do Supremo Tribunal  
Federal, conforme o caso; e  
6. Suprimir a Seção III, renumerando as demais. 
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. 
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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: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  
[...]  
3. acrescentar no final do inciso I, do art.  
16, alíneas a "Federais e de Justiça", excluindo a  
expressão "da União";  
4. excluir o inciso I, do art. 1o.; e dar a  
seguinte redação ao inciso I, "I - Supremo  
Tribunal Federal, com sua Seção Constitucional",  
renumerando os demais incisos;  
5. substituir ou excluir nos demais artigos  
as referências e Tribunal Constitucional e  
Superior Tribunal de Justiça, por Supremo Tribunal  
Federal e Seção Constitucional do Supremo Tribunal  
Federal, conforme o caso; e  
6. suprimir a Seção III, renumerando as demais. 
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 nosso 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) 
Texto:   
   Aos art. 13 a 16, dando nova redação à Seção II, que passa a ser a seguinte:  
SEÇÃO II  
[...]  
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3. acrescentar no final do inciso I do artigo  
16, alínea a "Federais e de Justiça", excluindo a  
expressão "da União";  
4. excluir o inciso I do artigo 1o. e dar a  
seguinte redação ao inciso I: "I - Supremo  
Tribunal Federal, com sua Seção Constitucional",  
renumerando os demais incisos;  
5. substituir ou excluir nos demais artigos  
as referências a Tribunal Constitucional e  
Superior Tribunal de Justiça, por Supremo Tribunal  
Federal e Seção Constitucional do Supremo Tribunal  
Federal, conforme o caso; e  
6. suprimir a Seção III, renumerando as demais." 
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 nosso 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:00174 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se da Seção II os artigos 13 e 14; da  
Seção III os artigos 15 e 16 e da Seção VI o artigo 35. 
Justificativa: 
No que pertine à execução dos artigos 14 e 14 (Seção II) e artigos 15 e 16 (Seção III) a sustentação 
da proposta supressiva ora feita está constante na justificativa primeira deste trabalho. 
Quanto á presente emenda supressiva da criação da justifica agraria, tem-se que inexistam razoes de 
ordem cientifica ou pratica para tal, que porque seria difícil estabelecer-se os limites de sua 
competência quer porque essa competência, sem dúvida, conflitaria com a competência da justiça do 
trabalho e da justiça comum. 
Ademais, a especialização de ramos da justiça não tem obtido resultados satisfatórios no país. As 
questões agrarias devem permanecer na competência da justiça comum, devendo esta ser 
aperfeiçoada e dotada de meios materiais e humanos necessários ao seu bom desempenho, com o 
que se agilizará o julgamento de todas as questões submetidas ao Poder Judiciário. Acresce aduzir 
que a criação da justiça agrária, nos termos propostos, levando-se em conta o aparelhamento 
material e pessoal imprescindíveis para sua instalação irá onerar de forma sensível o erário público, 
injustificadamente, vez que o aperfeiçoando-se a estrutura atual da justiça comum, os reclamos 
sociais perseguidos encontrarão a necessária resposta.  
    
   EMENDA:00186 NÃO INFORMADO 
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:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se, na alínea d do inciso I do art.  
16, a expressão "Promotor-Geral Federal", por  
"Procurador-Geral da República" passando a mesma a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 16. ..................................  
I - ........................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) Os mandados de segurança contra atos do  
Presidente da República, da Mesa do Congresso  
Nacional, ou contra atos dos demais Tribunais da  
União, do Procurador-Geral da República, bem como  
os impetrados pela União contra atos de governos estaduais;  
e) ..........................................  
f) ..........................................  
II - ........................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
III - ." 
Justificativa: 
Tanto na tradição constitucional e legal brasileira, como no direito comparado, é de há muito 
consagrada a denominação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do Ministério 
Público em nível federal. 
Assim é que, já é a Constituição de 1891, inspirada pelo modelo norte-americano, erigia ao plano 
constitucional a figura do Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei definir (v. § 2º, 
do art. 58). 
A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser o Procurador-Geral da República “o Chefe do 
Ministério Público Federal nos juízos comuns (v. § 1º do art. 95). 
Essa definição foi repetida na Constituição de 1937 (v. art. 99).  
A Constituição de 1946, restauradora de democracia no Brasil, também proclamou a mesma regra (v. 
art. 126).  
A Carta de 1967, outrossim, adotou a mesma denominação (v. art. 138), que também veio a ser 
adotada na Emenda n° 1, de 1969 (v. art. 95). 
No direito comparado, a expressão Procurador-Geral da República, ou Procuradoria, também é 
amplamente consagrada. 
Merecem consulta, a esse respeito, as Constituições da República Popular da China (art. 22, 6º), 
Moçambique (art. 74); Portugal (art. 226, I); da Colômbia (art. 143); de Honduras (arts. 228 e 229) do 
México (art. 102); da República Democrática Alemã (art. 98, I); da Romênia (art. 113); da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (art. 164), de São Tomé e Príncipe (arts. 43 e 44); da Suíça (art. 
14); da Checoslováquia (art. 104) e da Bulgária (art. 133).  
Por outro lado, a denominação Promotor, basicamente vinculada ao exercício da ação penal, possui, 
por isso mesmo, conotação restrita incompatível com a amplitude das funções próprias do Ministério 
Público, especialmente no momento em que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses 
sociais se expande e deve ser consagrada a nível constitucional. 
    
   EMENDA:00193 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:   
   I - Substituir o artigo 16 pelo seguinte:  
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"Art. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - Processar e julgar originariamente:  
a) nos crimes comuns, o Presidente e Vice-  
Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os  
Ministros de Estado, o Procurador-Geral da  
República e os membros da Assembleia Nacional;  
b) em quaisquer crimes, os membros de  
qualquer Tribunal da União ou dos Estados,  
ressalvados o contido no art. 2o., I, b;  
c) os litígios entre Estados estrangeiros ou  
organismos internacionais e a União, os Estados, o  
Distrito Federal ou os Territórios;  
d) as extradições requisitadas por Estados  
estrangeiros e as homologações de sentenças estrangeiras;  
e) habeas corpus e mandados de segurança  
quando autoridade coatora seja o Presidente da  
República, o Primeiro-Ministro ou Ministro de  
Estado, a Mesa da Assembleia Nacional, o próprio  
Tribunal e outros Tribunais da União, excetuado o  
Tribunal Constitucional, ou ainda o Procurador-  
Geral da República;  
f) habeas corpus em caso de crime sujeito à  
jurisdição do próprio Tribunal em única instância;  
g) mandatos de segurança impetrados pela  
União contra atos de governos estaduais;  
h) revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados;  
i) execuções de sentenças, nas causas de sua  
competência originária, facultada a delegação de atos processuais.  
II - Julgar em recurso ordinário:  
a) as causas em que foram partes Estado  
estrangeiro ou organismo internacional de um lado  
e de outro Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;  
b) habeas corpus, mandados de segurança e  
ações populares decididos em última instância  
pelos tribunais locais ou pelo Tribunal Federal de  
Recursos, quando denegatória a decisão.  
III - julgar em recurso extraordinário as  
causas decididas em única ou última instância por outros tribunais:  
a) quando a decisão recorrida violar a lei federal;  
b) quando a decisão recorrida der a tratado  
ou lei federal interpretação divergente da que lhe  
tenha dado outro Tribunal ou próprio Superior Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. Ao dar provimento aos  
recursos de que falam o item III, o STJ julgará a causa.  
Art. Quando, em uma mesma causa forem  
interpostos e processados recursos extraordinários  
para o Superior Tribunal de Justiça e para o  
Tribunal Constitucional, o Superior Tribunal de  
Justiça sustará o processamento do recurso perante  
ele interposto até que o recurso interposto  
perante o Tribunal Constitucional tenha decisão  
transitada em julgado." 
Justificativa: 
A criação do Tribunal Constitucional e a modificação de sua competência propostas em outra emenda 
impunham adequada adaptação de competência do STJ. 
Norma especial regula a questão dos recursos extraordinários que envolvem, a um tempo, material 
constitucional e ordinário.  
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   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  
[...]  
3 - Acrescentar no final do inciso I do  
artigo 16, alínea a "Federais e de Justiça",  
excluindo a expressão "da União."  
4 - Excluir o inciso I do artigo 1o. e dar a  
seguinte redação ao inciso I: "I - Supremo  
Tribunal Federal, com sua Seção Constitucional",  
renumerando os demais incisos;  
5 - Substituir ou excluir nos demais artigos  
as referências a Tribunal Constitucional e  
Superior Tribunal de Justiça, por Supremo Tribunal  
Federal, conforme o caso; e  
6 - Suprimir a Seção III, renumerando as demais." 
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 politico 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:00327 PARCIALMENTE APROV 
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. 16 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 16. Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, os juízes federais, os juízes do  
trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
Público da União, nos crimes comuns e de responsabilidade;  
c) os "habeas corpus" e mandados de segurança  
contra ato de Ministro de Estado, Presidente do  
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Tribunal ou de seus órgãos e membros, e do  
responsável pela direção geral da Polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre  
os Tribunais Regionais Federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes subordinados a tribunais diversos.  
II - julgar, em recurso ordinário, os "habeas  
corpus" e mandados de segurança decididos,  
originariamente, pelos Tribunais Regionais Federais.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão contrariar dispositivo da Constituição,  
violar letra de tratado ou lei federal, declarar  
sua inconstitucionalidade, ou divergir de julgado  
do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal  
Superior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal." 
Justificativa: 
A Competência do Tribunal Superior Federal, como a dos demais Tribunais Superiores, é matéria de 
natureza constitucional. 
    
   EMENDA:00354 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:    
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Modificar a redação do artigo 16, III, do  
Anteprojeto referente ao Poder Judiciário, para:  
"III - julgar em grau de recurso  
extraordinário as causas decididas em única ou  
última instância por outros Tribunais, após  
uniformização de sua jurisprudência, quando a  
decisão recorrida der a Tratado ou Lei Federal  
interpretação divergente da que lhe tenha dado  
outro Tribunal ou o próprio Superior Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
Admite-se hoje o recurso extraordinário visando uniformizar a jurisprudência com base em julgado 
divergente de órgão fracionário de um Tribunal, o que tem contribuído para o excessivo número de 
recursos, o fatigante trabalho do Tribunal Superior, e que não coopera para existência de julgados 
que uniformizem a jurisprudência. 
A modificação objetiva exigir que o dissídio seja demonstrado em face uniformização da 
jurisprudência de cada Tribunal, que através de procedimento recursal próprio, uniformizará os 
julgados de seus órgãos fracionários.  
    
   EMENDA:00381 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:   
   Suprima-se a alínea a do inciso I do art. 16. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 26  

 

A competência de que trata a referida alínea passou para o Supremo Tribunal Federal, conforme 
emenda aditiva que apresentamos no art. 14, mediante a inclusão da alínea “j”. 
    
   EMENDA:00395 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea b do inciso I do art. 16. 
Justificativa: 
A Competência de que trata a referida alínea passou para o Supremo Tribunal Federal, conforme 
emenda aditiva que apresentamos ao art. 14, mediante a inclusão da alínea “i”. 
    
   EMENDA:00462 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:   
   Lê-se a seguinte redação ao art. 16 do Anteprojeto:  
"Art. 16. Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os chefes de missão diplomática de caráter  
permanente e os juízes dos Tribunais Regionais  
Federais e do Trabalho, e do Distrito Federal e os  
Subprocuradores Gerais da República, nos crimes  
comuns e de responsabilidade;  
c) os habeas corpus, habeas data e mandados  
de segurança contra ato de Ministro de Estado,  
Presidente do Tribunal ou de seus órgãos, do  
Presidente de Tribunal Regional Federal ou de seus  
órgãos e do responsável pela direção geral da Polícia Federal;  
d) as ações populares relativas a atos  
praticados por Ministro de Estado;  
e) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre Tribunais Federais, ou entre os  
Tribunais Regionais Federais e Juízes subordinados  
e outros Tribunais, e entre juízes subordinados a  
tribunais diversos;  
f) a execução de sentença, nas causas de sua  
competência originária, facultada a delegação de  
atos processuais.  
II - julgar, em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus e habeas data decididos  
em única ou última instância pelos Tribunais  
Regionais Federais, quando a decisão for denegatória;  
b) os mandados de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Regionais  
Federais, quando denegatória a decisão;  
c) as ações populares julgadas improcedentes,  
em última instância, pelos Tribunais Regionais Federais.  
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III - julgar mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhe vigência;  
b) julgar válido ato do Governo Federal,  
contestado em face da lei federal; e  
c) der a lei federal interpretação divergente  
da que lhe tenha dado outro Tribunal Regional, o  
próprio Superior Tribunal Federal, os demais  
Tribunais Superiores e o Supremo Tribunal. 
Justificativa: 
Dispõe sobre a competência do Tribunal Superior Federal, que, em linhas gerais, abrange casos de 
competência originária do atual Tribunal Federal de Recursos e da competência recursal, decorrente 
da sua natureza de Corte de Cassação.  
    
   EMENDA:00482 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 16. ....................................  
I - processar e julgar originariamente  
a) ...........................  
b) ...........................  
c) ............................  
d) os mandados de segurança e as causas em  
geral, quando o coator, impetrante ou parte for  
Tribunal, e, os mandados de segurança contra atos  
do Presidente da República, da Mesa do Congresso  
Nacional ou contra atos dos demais Tribunais da  
União, do Promotor - Geral Federal, bem como os  
impetrados pela União contra atos de governos estaduais; 
Justificativa: 
Acrescentou-se “mandados de segurança e causas em geral quando o coator, impetrante ou parte for 
Tribunal” e justifica-se a inclusão em face do principio acusatório, pelo qual uma das partes não se 
pode confundir com o órgão julgador.  
Assim, não poderá julgar quem praticou ato lesivo.  
Na verdade, em questões administrativas pode o Tribunal, decidindo, lesar direitos de magistrados, 
não sendo jurídico e ético que o mesmo Tribunal conheça e decide o mandato de segurança ou a 
ação própria em que é parte ou deu causa.  
    
   EMENDA:00499 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   Modificar a redação do artigo 16, III, do  
Anteprojeto referente ao Poder Judiciário, para:  
"III - julgar em grau de recurso  
extraordinário as causas decididas em única ou  
última instância por outros Tribunais, após  
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uniformização de sua jurisprudência, quando a  
decisão recorrida der a Tratado ou Lei Federal  
interpretação divergente da que lhe tenha dado  
outro Tribunal ou o próprio Superior Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
Admite-se hoje o recurso extraordinário visando uniformizar a jurisprudência com base em julgado 
divergente de órgão fracionário de um Tribunal, o que tem contribuído para o excessivo numero de 
recursos, o fatigante trabalho do Tribunal Superior, e que não coopera para existência de julgados 
que uniformizem a jurisprudência.  
A modificação objetiva exigir que o dissidio seja demonstrado em face de uniformização de 
jurisprudência de cada Tribunal, que através de procedimento recursal próprio, uniformizará os 
julgados de seus próprios órgãos fracionários.  
    
   EMENDA:00507 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emendas ao Parecer do relator:  
[...]  
- Dê-se à Seção III a seguinte redação:  
"Dos Tribunais Superiores de Justiça  
Art. 16. Os Tribunais Superiores de Justiça são os seguintes:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunal Superior de Justiça Civil;  
III - Tribunal Superior de Justiça Criminal;  
IV - Tribunal Superior de Justiça Tributária;  
V - Tribunal Superior de Justiça Administrativa;  
VI - Tribunal Superior do Trabalho;  
VII - Tribunal Superior de Justiça Previdenciária.  
Parágrafo único. A lei especificará as  
matérias de competência dos diversos Tribunais  
Superiores, podendo decidir pela sua implantação  
gradativa, inclusive instituir outros tribunais de igual nível.  
Art. 16-A) O Tribunal Superior Eleitoral e  
Tribunais Regionais Estaduais serão objeto de  
proposta à Subcomissão do Sistema Eleitoral e  
Partidos Políticos.  
Art. 16-B) A lei fixará a sede e o número de  
membros dos demais Tribunais Superiores serão  
escolhidos dentre:  
§ 1o. Cada quinto dos integrantes dos  
Tribunais Superiores serão escolhidos dentre: I -  
os Juízes dos Tribunais Federais de segundo grau;  
II - os Juízes dos Tribunais Estaduais de segundo grau;  
III - os membros do Ministério Público Federal;  
IV - os membros do Ministério Público dos  
Estados e Distrito Federal;  
V - os advogados no efetivo exercício da profissão.  
§ 2o. Os membros dos Tribunais Superiores  
serão nomeados pelo Presidente da República dentre  
os indicados, em lista tríplice, pelo Senado Federal.  
§ 3o. Ao elaborar a lista de que trata o  
parágrafo anterior o Senado somente poderá,  
considerar os nomes indicados, conforme o caso,  
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pelos Tribunais Federais ou Estaduais, conforme o  
caso, pelos membros do Ministério Público Federal  
ou Estadual e pelas várias Secções da Ordem dos  
Advogados do Brasil. Cada Tribunal, Ministério  
Público ou Secção da Ordem poderá indicar ao  
Senado, por vaga a prover, um nome escolhido em  
eleição aberta à participação de todos os seus  
membros.  
Art. 16-C) Compete aos Tribunais Superiores  
observada a respectiva especialização, processar e julgar:  
I - originariamente;  
a) nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os membros de qualquer Tribunal de segundo grau da  
União ou dos Estados;  
b) as extradições requisitadas por Estados estrangeiros;  
c) as homologações de sentença estrangeira;  
d) os pedidos de concessão de exequatur a  
cartas rogatórias de justiças estrangeiras;  
e) os habeas corpus e mandados de segurança  
impetrados contra ato do próprio Tribunal ou de  
quaisquer Tribunais de segundo grau da União ou dos Estados;  
f) os litígios entre os Estados ou entre  
estes e o Distrito Federal;  
g) os mandados de segurança impetrados pela  
União contra atos de governo estaduais, e vice- versa;  
h) os conflitos de jurisdição entre Tribunais  
de segundo grau da União e dos Estados, entre  
Juízes subordinados a Tribunais diferentes e entre  
Tribunal e Juiz que a ele não esteja subordinado;  
i) as revisões criminais e ações rescisórias  
de seus julgados;  
j) as execuções de sentença, nos casos de sua  
competência originária, facultada a delegação de  
atos processuais;  
II - em recurso ordinário:  
a) as causas em que forem partes Estado  
estrangeiro ou organismo internacional, de um  
lado, e de outro, Município ou pessoa domiciliada  
ou residente no País;  
b) habeas corpus e mandados de segurança  
julgados em única ou última instância pelos  
Tribunais de segundo grau da União e dos Estados,  
quando denegatória a decisão;  
c) as ações populares, quando julgadas  
improcedentes pelos Tribunais de segundo grau da  
União e dos Estados;  
III em recurso extraordinário as causas  
decididas em única ou última instância por  
Tribunais de segundo grau da União ou dos Estados,  
a) quando a decisão recorrida violar tratado  
ou lei federal ou for proferida contra a evidência dos autos;  
b) quando a decisão recorrida der a tratado  
ou lei federal interpretação divergente da que lhe  
tenha dado outro Tribunal.  
Art. 16-d) Os Tribunais Superiores poderão,  
nos respectivos regimentos, dividir-se em Câmaras  
ou Turmas, especializadas ou não.  
- Inserir no § 1o. do art. 22 após "as  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 30  

 

intentadas contra a União", "bem como os mandados  
de segurança contra a autoridade federal". 
Justificativa: 
Antes de o Anteprojeto trazer importantes inovações, ainda carece de algumas emendas.  
Os Tribunais Superiores precisam ter sua competência especializada por matéria, que é preferível ao 
aumento do número dos Ministros em um mesmo Tribunal dividido em turmas. Há um clamor por 
mais Ministros para que os julgamentos tenham desenvolvimento normal. Preferimos dar a melhor 
resposta: especializar e prever mais tribunais.  
É preciso, também, abrir o processo de elaboração legislativa na área de Justiça para que os 
legisladores e os titulares do Executivo tenham iniciativa nesta matéria.  
    
   EMENDA:00533 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 16 do Anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 16. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) Os membros dos Tribunais Federais  
Regionais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandados de segurança e o habeas corpus  
contra ato do próprio Tribunal ou do seu  
Presidente e dos Ministros de Estado;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra a deste artigo ou Ministro de Estado;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Federais Regionais; entre juízes e os  
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos  
Territórios; entre juízes federais subordinados a  
Tribunais diferentes; entre juízes ou Tribunais de  
Estados diversos, incluídos os do Distrito Federal  
e dos Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados;  
II - julgar em recurso ordinário;  
a) os habeas corpus decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Regionais  
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios, quando a  
decisão for denegatória;  
b) os mandados de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos  
Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios, quando denegatória a decisão;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância pelos  
Tribunais Federais Regionais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhe vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
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contestado em face de lei federal; e  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja dado outro Tribunal, o próprio  
Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único. Quando, contra o mesmo  
acórdão, forem interpostos recurso especial e  
recurso extraordinário, o julgamento deste  
aguardará a decisão definitiva do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que esta puder  
prejudicar o recurso extraordinário. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
    
 
   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. 16. Compete à Seção Especial:  
I - processar e julgar originariamente e em última instância:  
a) em quaisquer crimes, os membros dos demais  
Tribunais Federais e de Justiça;  
b) a extradição requisitada por estado  
estrangeiro e a homologação das sentenças estrangeiras;  
c) o "habeas corpus", quando o coator ou  
paciente for Tribunal, autoridade ou funcionário  
cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua  
jurisdição ou quando se tratar de crime sujeito à  
mesma jurisdição em única instância;  
d) os mandados de segurança contra atos do  
Presidente da República, da Mesa do Congresso  
Nacional, ou contra atos dos demais Tribunais da  
União, do Promotor-Geral Federal, bem como os  
impetrados pela União contra atos de Governos estaduais;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) a execução das sentenças nas causas de sua  
competência originária, facultada a delegação de atos processuais;  
II - julgar em recurso ordinário e em última instância:  
a) as causas em que forem partes Estado  
estrangeiro ou organismo internacional, de um lado  
e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou  
residente no País;  
b) os "habeas corpus", os mandados de  
segurança e as ações populares, decididos em  
última instância pelos Tribunais locais ou pelo  
Tribunal Superior Federal, quando denegatória a decisão.  
III - julgar em grau de recurso  
extraordinário e em última instância as causa  
decidida em única ou última instância por outros  
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Tribunais, quando a decisão recorrida der a  
tratado ou lei federal interpretação divergente da  
que lhe tenha dado outro Tribunal ou o próprio  
Supremo Tribunal Federal.  
Disposições Transitórias  
Art. 1o. O Congresso Nacional e o Poder  
Executivo Federal ao indicarem os Ministros  
fixarão o prazo de mandato correspondente a cada indicação." 
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 de 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 
excedentes de mandato. Proporciona-se, assim, a Corte Suprema, constante acompanhamento e 
adaptação ás mutações sociais. De outro lado, a instituição de audiências públicas a aprovação dos 
inscritos responde aos anseios de participação popular por sua via mais legitima 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 solicitados pela Assembleia Constituinte.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00391 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 20 do Anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
Dê-se ao art. 20 do Anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 20 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Federais  
Regionais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais, os Conselheiros dos  
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito  
Federal, nos crimes comuns e de responsabilidade;  
b) os mandados de segurança e o habeas corpus  
contra ato do próprio Tribunal ou do seu  
Presidente, dos Ministros de Estado e do Diretor-  
Geral da Polícia Federal.  
c) os habeas corpus, quando o coator ou  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra a deste artigo, Ministro de Estado ou o  
Diretor-Geral da Polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Federais Regionais; entre Juízes e os  
Tribunais dos Estados ou Distrito Federal e dos  
Territórios; entre juízes federais subordinados a  
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Tribunais diferentes; entre juízes ou Tribunais de  
Estados diversos, incluindo os do Distrito Federal  
e dos Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados;  
II - julgar em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Regionais  
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios, quando a  
decisão for denegatória;  
b) os mandados de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Regionais Federais  
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios, quando denegatória e decisão;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas, em única ou última instância, pelos  
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhe vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestado em face de lei federal; e  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja dado outro Tribunal, o próprio  
Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
Parágrafo Único - Quando, contra o mesmo  
acórdão, forem interpostos recurso especial e  
recurso extraordinário, o julgamento deste  
aguardará a decisão definitiva do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que esta puder  
prejudicar o recurso extraordinário. 
Justificativa: 
A presente emenda traz por objetivo determinar a competência do Superior Tribunal de Justiça em 
virtude da manutenção do Supremo Tribunal Federal e da não criação do Tribunal Superior Federal. 
É a justificativa para esta emenda que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:00523 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. 20.  
Substitua-se pelo seguinte:  
"Art. 20 - Compete ao Tribunal Superior de Justiça:  
I) - processar e julgar originariamente:  
a) - nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os membros dos Tribunais Federais, dos Tribunais  
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos territórios;  
b) - os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre os Tribunais Federais, entre estes e  
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os Estaduais, entre os Tribunais Estaduais e entre  
Tribunal e Juiz de primeira instância a ele não subordinados;  
c) - os mandados de segurança contra atos do  
Presidente da República, dos Ministros de Estado,  
das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do  
Tribunal de Contas da União, ou de seus  
Presidentes, bem como dos Tribunais ou de seus  
membros, os quais estejam diretamente sujeitos à  
jurisdição do Tribunal, e do Promotor-Geral  
Federal e os impetrados pela União contra atos do  
Governo do Estado, do Distrito Federal e dos  
Territórios contra outro;  
d) - as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
e) - o "habeas corpus", quando o coator ou o  
paciente for Tribunal, autoridade ou funcionário,  
cujos atos estejam sujeitos diretamente à  
jurisdição do Tribunal Superior de Justiça ou se  
tratar de crimes sujeitos à mesma jurisdição em  
única instância, não se incluindo nesta  
competência os "habeas corpus" contra atos  
praticados singularmente pelos Juízes de outros  
Tribunais, sujeitos ao julgamento destes;  
f) - os litígios entre Estados estrangeiros  
ou organismos internacionais e a União, os  
Estados, o Distrito Federal e os Territórios;  
g) - as causas e conflitos entre os Estados,  
o Distrito Federal ou entre uns e outros,  
inclusive, os respectivos órgãos da administração indireta;  
h) - a homologação das sentenças estrangeiras, e  
i) - a extradição, requisitada pelo Estado estrangeiro.  
II) - julgar em recurso ordinário:  
a) - as causas em que forem partes Estado  
estrangeiro ou organismo internacional, de um  
lado, e de outro, município ou pessoa domiciliada  
ou residente no País, e  
b) - os "habeas corpus" decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Federais ou  
Estaduais, se denegatória a decisão, não podendo o  
recurso ser substituído por pedido originário.  
III) - julgar, mediante recurso  
extraordinário, as causas decididas em única ou  
última instância pelos Tribunais Federais de  
Recursos e Tribunais Estaduais e do Distrito  
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:  
a) - contrariar ou negar vigência a tratado  
ou lei federal;  
b) - julgar válida lei ou ato normativo de  
Governo local contestado em face de lei federal, ou  
c) - der à lei federal interpretação  
divergente da que lhe tenham dado o próprio  
Tribunal Superior de Justiça ou Tribunais Federais  
ou Estaduais e do Distrito Federal e dos Territórios.  
Parágrafo Único - O Tribunal Superior de  
Justiça funcionará em Plenário ou dividido em  
Turmas, cuja competência e composição serão  
estabelecidas pelo Regimento Interno". 
Justificativa: 
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Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:00812 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substituir na redação do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, ou modificar, os arts. 1o., 14, 16, 17,  
18, 19, 20, 25, 26, 27, 35 e § 1o, 38 e 39, por se  
tratarem de modificações de matérias correlatas;  
Incluir no anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Judiciário as dispositivos relacionados com  
a criação do Tribunal Constitucional e do Conselho  
Federal da Magistratura.  
Do Poder Judiciário  
[...] 
Art. 20. Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Federais  
Regionais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público Federal que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandatos de segurança e "habeas  
datas" contra ato do próprio Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os "habeas corpus", quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Federais Regionais; entre Juízes e os  
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados;  
II - julgar em recurso ordinário:  
a) os "habeas corpus" decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Regionais  
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios, quando a  
decisão for denegatória;  
b) os mandatos de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Federais ou pelos  
Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios, quando denegatória a decisão;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância pelos  
Tribunais Federais Regionais ou pelo Tribunal dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,  
quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhe vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestado em face de lei federal; e  
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c) der à lei interpretação divergente da que  
lhe haja dado outro Tribunal, o próprio Superior  
Tribunal da Justiça ou o Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único. Quando, contra o mesmo  
acórdão, forem interpostos recursos especial e  
recurso extraordinário, o julgamento deste  
aguardará a decisão definitiva do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que esta puder  
prejudicar o recurso extraordinário.  
[...] 
Justificativa: 
O anteprojeto da subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, em que pese os avanços 
na reorganização da Justiça, deixa praticamente intacta a organização e estrutura do próprio Poder 
Judiciário, e que ao meu ver, constitui a essência de todos os problemas relacionados, não só com a 
distribuição da Justiça propriamente dita, mas principalmente com o exercício do poder político. 
O Constitucionalismo moderno, consagrando as lições de MONTESQUIEU, erigiu a separação, 
divisão e controle dos poderes como a pedra de toque da organização política dos regimes 
democráticos. Nas Constituições anteriores, sempre tivermos a interferência do Poder Executivo na 
organização e estruturação do Poder Judiciário, o que contribuiu para a dependência deste em 
relação aos interesses oligárquicos e hegemônicos representados pelo Poder Executivo. 
Com a presente emenda pretendemos alterar a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário, 
tendo como princípio a democratização e controle de todos os organismos de soberania pela 
sociedade, e neles fazendo refletir a pluralidade que marca o social. 
Introduzimos a figura do Tribunal Constitucional, em substituição à seção Constitucional do Supremo 
Tribunal Federal prevista no anteprojeto da subcomissão. Em face da implantação do regime 
Parlamentarista de governo, onde os órgãos de governo passam a estar submetidos a controle 
permanente e efetivo dos demais poderes, e especialmente do Poder Legislativo, é necessário a 
criação de uma Corte Constitucional especifica para que, com independência dirima os conflitos de 
atribuição e competência. 
Visando dotar o Poder Judiciário de independência efetiva, sugerimos a criação do Conselho Federal 
da Magistratura, como órgão que acima dos Tribunais, e de composição plural, passaria a ser o 
responsável pela organização dos Tribunais Superiores e demais órgãos da Justiça da União, 
evitando-se a intromissão, tanto do Executivo, quanto do Legislativo nos assuntos do Judiciário. O 
Conselho teria a competência para indicar os Ministros paras os tribunais Superiores, sem 
necessidade de homologação (veja-se dependência) ou indicação exclusiva dos demais poderes. De 
outro lado, com atuação em todo o território nacional, converter-se-ia no único organismo com a visão 
global da atuação e situação do Poder Judiciário, procurando superar as dificuldades e problemas, 
encaminhando, quando necessário, as recomendações para a solução dos problemas. De outro lado, 
garantiria a autonomia financeira do Poder Judiciário, pois lhe competiria a elaboração da proposta 
orçamentária.  
Uma das preocupações constantes da proposta reside no transporte da diversidade e do pluralismo 
ideológico e de interesses que marcam a sociedade, para o interior do Poder Judiciário. O direito 
vigente na sociedade política não é neutro, não está acima das classes. Ele corresponde a uma 
produção estatal que representa a visão do grupo dominante. As escolas de direito, ao reproduzirem 
esse saber, reproduzem igualmente a ideologia, e com isto a dominação no interior da sociedade. Os 
tribunais organizados a partir do recrutamento de membros com essa formação, mesmo sem o saber, 
acabam por confirmar a visão de mundo das elites dominantes, e passam a defender os interesses 
da grande maioria da nação. Para se quebrar este hermetismo ideológico e a constante reprodução 
da dominação, não basta ampliar o numero de membros dos Tribunais, é necessário recrutá-los das 
mais diversas classes, categorias e atividades do fazer social, daí porque atribuísse à Câmara dos 
Deputados, órgão de representação popular que melhor espelha o pluralismo da sociedade, a 
atribuição de complementar a composição dos Tribunais. 
Mantem-se em linhas gerais as disposições ao anteprojeto da subcomissão, com um alerta; o de que 
não adianta estabelecerem-se garantias para a magistratura se elas não vierem acompanhadas de 
mecanismos que garantam a independência efetiva do Poder Judiciário, pois caso contrário 
transforma-se em privilégios. Na exposição de motivos em seguida amplio a visão crítica ao Judiciário 
e explicito as sugestões.  
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
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 “Espírito das Leis” já se referia, como sendo um poder 
invisível e nulo. 
No entanto, a função judiciaria 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. 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 específica do processo de dominação que operou-se na feitura da lei. 
No Brasil, em que pese a tradição secular de se resguardar a independência e autonomia do Poder 
Judiciário, com garantias constitucionais específicas, a história mostra que o judiciário ao invés de 
servir à 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, é vitima da perseguição da ditatura, 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, em 
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, à nível concreto, a promessa teórica 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 integrantes 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 das oligarquias 
politicas 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 PERAEIRA, 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 de 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 ser 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, 
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fundados nas “paixões” humanas e no interesse pessoal dos agentes do judiciário, o poder impõe-se 
de forma arbitraria 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.  
E 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 instancia externa à 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 uma 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, Heleno Fragoso, Anibal 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 
encontram-se doutrinas e teorias aos mais diversos sabores. Essa Característica do Direito deve-se a 
vagareza 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 doutrinarias passa a 
justificar sua decisão.  
Ora, se o próprio saber jurídico transmitido nas escolas e sustentando 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 tem voz que não tem representação no aparelho de Estado, 
também não tem qualquer instrumento de defesa na aplicação concreta da lei, que se faz contra os 
seus interesses.  
Esta a realidade objetiva do quadro jurídico 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 omissão 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 “Sociedade organizadas no País”, entendeu restritamente 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.  
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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, 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, II e 
44, I da atual Constituição, que atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar 
operações de credito e aprovar acordos internacionais.  
Esse mesmo Poder Judiciário manteve-se isento, e por isso mesmo, conveniente com as torturas e 
mortes provocados nos calabouços da ditadura, bem como as torturas e mortes provocados nos 
calabouços da ditadura, bem como, 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 possiblidade de uma vida mais digna, quando os investimentos eram inibidos pela 
especulação. Insto, 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.  
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 a sociedade. 
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 maioria isoladas.  
Esta submissão é de tal gravidade que já ouvimos de alguns juízes a afirmação de que não tinha 
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, por que, 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-se 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 ao poder de legislar, o poder sobre a 
vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitraria, 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, 
Capítulo 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 plano 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 de Recursos, criando um 
Tribunal intermediário, que absorveria muitas das atuais atribuições do STF e do TRF, com a criação 
de tribunais Federais Regionais. Mostrou-se tímido e formal na criação de juizados de pequenas 
causas, em síntese, mantem 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 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 – Presidente da 
República e a Câmara Federal – como de organização da Sociedade. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 40  

 

Abre-se o poder decisório da matéria constitucional ao controle e a participação da nação, 
especialmente pelas indicações a serem feitas pala 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 politico na organização e estruturação 
do judiciário, e com sentido de destrata-lo dessa mancebia com 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 administrativas pela União, competindo-lhe a nomeação, 
transferência e promoção de juízes a realização de concursos, a iniciativa de sugerir criação de 
Tribunais e Juízos, manifestar-se sobre vencimentos e vantagens dos juízes, o orçamento dos 
diversos tribunais, acompanhar 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.  
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 pala Nação (eleito pelo voto direto e secreto e não por 
um colégio eleitoral), Á Câmara dos Deputados, a OAB, e demais associações a competência para 
indicar os membros. O produto destas indicações no meu entender, é que o tribunal refletirá com 
maior autenticidade o espectro social e não submetido a outras injunções e só tenho que prestar 
contas à Sociedade, assegurará, nas suas decisões o interesse do povo brasileiro, que poderá ter no 
judiciário um instrumento de defesa das opressões, da dominação e do abuso que marcam a 
sociedade brasileira.  
Essa forma de composição dos Tribunais, de outro lado, reflete a tendência democrática do moderno 
constitucionalismo, a dotada por países que recentemente passaram por processos de 
redemocratização e reconstitucionalização como Portugal (art. 284), Espanha (Art. 159) e Peru (Art. 
296), e países como a França (Art. 56), Itália (Art. 135), Alemanha Federal (Art. 94) e Japão, que 
inclusive submete ao povo a escolha dos magistrados (Art. 79).  
Com relação a ação direta de inconstitucionalidade, atualmente de competência exclusiva do 
Procurador Geral da República, este nomeado pelo Presidente, fomos muito além do que previu a 
Comissão Provisória, e a atribuímos ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, ao Conselho dos Ministros, e ao Defensor do Povo, a cinquenta 
Deputados e Senadores, às Assembleias Legislativas, aos governos estaduais, ao STF e a dez mil 
cidadãos, como forma de abrir a cidadania do poder ao controle da nação. 
Visando democratizar não só o controle e a participação da sociedade na justiça, procuro nas 
sugestões descentralizar o seu exercício e levá-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.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
    
   EMENDA:01042 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
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Texto:   
   SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO  
PÚBLICO  
No art. 20 dar a seguinte redação:  
Art. 20 - A competência do Tribunal Superior  
Federal deve ser distribuída aos Tribunais  
Regionais Federais nos limites da competência  
territorial de cada um deles. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
       
   EMENDA:01126 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No art. 20 dar a seguinte redação:  
Art. 20 - A competência do Tribunal Superior  
Federal deve ser distribuída aos Tribunais  
Regionais Federais, nos limites da competência  
territorial de cada um deles. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01138 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se, como item III do artigo 20 do  
projeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do  
Ministério Público, o que se segue:  
III - Por não comparecimento, sem causa  
justificada, em cada sessão legislativa anual, à  
terça parte das sessões da Câmara a que pertencer,  
por atos de corrupção ativa e passiva, por filiar-  
se a partido estipendiado com dinheiro de outro  
país, por servir a interesses estrangeiros,  
contrários ao interesse nacional, por atentar  
contra o Estado do Brasil e suas instituições,  
ocorrerá a perda do mandato eletivo em decisão do  
Supremo Tribunal Federal, através de ação popular. 
Justificativa: 
O senador e o deputado, no desempenho do mandato, se colocam ao inteiro serviço do povo, não se 
justificando, assim a sua omissão aos trabalhos legislativos da Câmara a que pertencer, salvo as 
exceções previstas em lei. Não se pode utilizar o mandato para enriquecimento ilícito e obtenção de 
favorecimento abusivos e imorais.   
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Partido estipendiado com dinheiro de outro país é partido a serviço desse outro país. Contrariar o 
interesse nacional, por defesa de interesses estrangeiros, é trair o povo brasileiro. Comete crime de 
lesa-pátria quem atenta contra integridade do Estado do Brasil e de seu território, buscando 
fragmentá-lo, para satisfazer aos objetivos da cobiça internacional. Quem age, desse modo torna-se 
indigno e celerado, e o povo terá o direito até como medida de autodefesa, de exigir da justiça a 
cassação do mandato inadvertidamente concedido. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
    
   EMENDA:01201 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda no parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 20, inciso I, alínea "b":  
“b) - Os juízes federais, os juízes do  
trabalho e os membros dos Tribunais Regionais do  
Trabalho, bem como dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
Público da União, nos crimes comuns e nos de  
responsabilidade.”  
Acrescente-se alínea ao inciso I do artigo 20:  
"c) os conflitos de jurisdição entre juízes  
federais a eles subordinados." 
Justificativa: 
A emenda visa melhorar e disciplinar a competência da Justiça Federal.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:01449 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 20: do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público:  
"Art. 20 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, os juízes federais, do trabalho,  
militares e agrários, os membros dos Tribunais de  
Contas dos Estados e do Distrito Federal e os do  
Ministério Público Federal, nos crimes comuns e de  
responsabilidade;  
c) os mandados de segurança contra ato do  
Ministro de Estado, Presidente do Tribunal e de  
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seus órgãos e do responsável pela direção geral da  
polícia federal;  
d) os habeas corpus, quando a autoridade  
coatora for Ministro de Estado, Tribunal Regional  
ou seus órgãos e o responsável pela direção geral  
da polícia federal;  
e) os conflitos de competência entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, ou  
entre Tribunais Regionais Federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais, e entre juízes  
subordinados a tribunais diversos.  
II - julgar, em recurso ordinário, os habeas  
corpus e mandados de segurança decididos,  
originariamente, pelos Tribunais Regionais  
Federais, se denegatória a decisão.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão contrariar dispositivo da Constituição,  
violar letra de tratado ou lei federal, declarar  
sua inconstitucionalidade ou divergir de julgado  
do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal  
Superior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal.  
§ 1o. - Exercer a supervisão disciplinar,  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus.  
§ 2o. - São irrecorríveis as decisões do  
Tribunal Superior Federal, salvo as que  
contrariarem esta Constituição e as denegatórias de  
habeas corpus, das quais caberá recursos para o  
Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Ao Tribunal Superior Federal haverá de competir o julgamento dos membros dos Tribunais Regionais 
Federais que lhes serão diretamente subordinados. Assim também quanto aos membros dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, atualmente julgados pelo Tribunal Federal de 
Recursos. Por outro lado, há que se incluir em sua competência a de apreciar os recursos especiais 
contra decisões dos Tribunais Regionais Federais, uniformizando a jurisprudência.  
Finalmente, tratando-se de um Tribunal Superior, não se justifica a admissão de recurso de suas 
decisões, salvo em hipóteses restritas, como acontece com aquelas tomadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho. Cumpre aliviar o Supremo Tribunal e não criar uma quarta 
instância.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00253 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Suprimir a Seção III, que trata do Superior  
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Tribunal de Justiça, passando as matérias de que  
trata o art. 77, I, II e III para a competência do  
Supremo Tribunal Federal (art. 73), todos do substitutivo. 
Justificativa: 
Com a supressão do inciso II do artigo 61, as matérias atinentes à competência do Superior Tribunal 
de Justiça (excluído do elenco referente aos órgãos do Poder Judiciário) passam ao conhecimento do 
Supremo Tribunal Federal.  
Parecer:   
   Entendo que se deve manter a estrutura oferecida pelo Substitutivo. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00345 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA NO INCISO I DO ART. 77, DA  
SEÇÃO III, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO  
CAPÍTULO III, DO PODER JUDICIÁRIO.  
Suprima-se, na alínea do inciso I, do art. 77, a expressão:  
Art. 77.................................  
I ..........................................  
a) ..."que oficiem perante Tribunais 
Justificativa: 
Em relação ao Ministério Público da União, a proposta dá a prerrogativa de foro apenas para os 
membros que “oficiem perante tribunais”. 
Ocorre que a organização do Ministério Público da União difere da dos Estados, pois não há lotação 
em função de tendências ou de tribunais. Exigindo o serviço, qualquer dos membros poderá funcionar 
em processo da competência dos tribunais, porquanto na organização das carreiras do Ministério 
Público da União não se leva em conta as instâncias perante as quais seus membros oficiam.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O dispositivo emendado está correto. 
    
   EMENDA:00440 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se a redação dos Arts. 76 a 83 do  
Substitutivo Egídio Lima pelo seguinte:  
[...] Art. 77. Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os Juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, e os membros do Ministério Público  
da União, que oficiam perante os Tribunais, nos  
crimes comuns e de responsabilidade;  
c) os habeas corpus e mandados de segurança  
contra ato de Ministro de Estado, de seu  
Presidente, de seus órgãos ou de seus membros, e  
do responsável pela Direção Geral da Polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
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órgãos entre Tribunais Regionais Federais, entre  
estes e Juízes Federais subordinados a outros  
Tribunais Regionais Federais, ou entre Juízes  
Federais e Juízos subordinados a outros Tribunais.  
II - julgar, em recurso ordinário, os habeas  
corpus e mandados de segurança decididos,  
originariamente, pelos Tribunais Regionais  
Federais, quando a decisão for denegatória.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão;  
a) contrariar dispositivo da Constituição,  
violar tratado ou lei federal, declarar sua  
inconstitucionalidade, ou negar-lhe vigência;  
b) divergir de julgado do Supremo Tribunal  
Nacional, do próprio Tribunal Federal ou de outro  
Tribunal Regional Federal.  
IV - exercer a supervisão disciplinar,  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus.  
[...] 
Justificativa: 
Como já foi explicado, trata-se de uma solução conciliatória a criação concomitante do Tribunal 
Superior Federal e do Tribunal Superior da justiça, de modo a se compatibilizar a ideia da 
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público com a proposta do relator da Comissão da 
Organização dos Poderes, evitando-se com isso, os inconvenientes do gigantismo de um só Tribunal 
Superior para a Justiça Federal e a Justiça Estadual. 
A substituição dos dispositivos referentes aos Tribunais Regionais Federais e ou Juízes Federais de 
Primeira Instância impõe-se pela necessidade de melhorar-se a estrutura do substitutivo, no particular 
até unindo-se, por exemplo, os Tribunais Regionais Federais a competência para administrar a 
Justiça Federal em sua respectiva Região e retirando-se da justiça Federal a competência para 
processar e julgar as ratificações dos protestos formados a bordo de navios ou aeronaves, como 
previsto no § 4º do artigo 81 do substitutivo, por que, a partir do momento em que as questões do 
direito marítimo e aéreo passaram para a Justiça Estadual, com a EC 7/77, o dispositivo deveria ter 
sido suprimido.  
Parecer:   
   Pretende ser uma ideia conciliatória entre dois posicionamentos já assumidos. Continuo 
acreditando que o texto do Substitutivo é melhor.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00460 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - substituir no anteprojeto do ilustre  
Relator da Comissão, a redação dos arts. 61, 72,  
73, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 90, 84, 94, 95 e 96,  
pelos textos abaixo;  
DO PODER JUDICIÁRIO  
[...] 
Art. 77 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Federais  
Regionais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
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Trabalho e os do Ministério Público Federal que  
oficiem perante Tribunais;  
b) os mandatos de segurança e o "habeas data"  
contra ato do próprio Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e  
os Tribunais Federais Regionais; entre Juízes e os  
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados;  
II - julgar em recurso ordinário:  
a) os "habeas corpus" decididos em única ou  
última instância pelos Tribunais Regionais  
Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios, quando a  
decisão for denegatória;  
b) os mandatos de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais federais ou pelos  
Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Territórios, quando denegatória a decisão;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância pelos  
Tribunais Federais Regionais ou pelo Tribunal dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,  
quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhe vigência;  
b) julgar válida lei ou ato do Governo local,  
contestado em face de lei federal; e  
c) dar à lei interpretação divergentes da que  
lhe haja dado outro Tribunal, o próprio Superior  
Tribunal da Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único - Quando, contra o mesmo  
acórdão, forem interpostos recursos especial e  
recurso extraordinário, o julgamento deste  
aguardará a decisão definitiva do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que este puder  
prejudicar o recurso extraordinário.  
Art. O regimento interno do Superior Tribunal  
de Justiça estabelecerá, observada a Lei Orgânica  
da Magistratura Nacional, o processo dos feitos de  
sua competência originária ou recursal.  
[...] 
Justificativa: 
O anteprojeto da subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, em que pese os avanços 
na reorganização da Justiça, deixa praticamente intacta a organização e estrutura do próprio Poder 
Judiciário, e que ao meu ver, constitui a essência de todos os problemas relacionados, não só com a 
distribuição da Justiça propriamente dita, mas principalmente com o exercício do poder político. 
O Constitucionalismo moderno, consagrando as lições de MONTESQUIEU, erigiu a separação, 
divisão e controle dos poderes como a pedra de toque da organização política dos regimes 
democráticos. Nas Constituições anteriores, sempre tivermos a interferência do Poder Executivo na 
organização e estruturação do Poder Judiciário, o que contribuiu para a dependência deste em 
relação aos interesses oligárquicos e hegemônicos representados pelo Poder Executivo. 
Com a presente emenda pretendemos alterar a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário, 
tendo como princípio a democratização e controle de todos os organismos de soberania pela 
sociedade, e neles fazendo refletir a pluralidade que marca o social. 
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Introduzimos a figura do Tribunal Constitucional, em substituição à seção Constitucional do Supremo 
Tribunal Federal prevista no anteprojeto da subcomissão. Em face da implantação do regime 
Parlamentarista de governo, onde os órgãos de governo passam a estar submetidos a controle 
permanente e efetivo dos demais poderes, e especialmente do Poder Legislativo, é necessário a 
criação de uma Corte Constitucional especifica para que, com independência dirima os conflitos de 
atribuição e competência. 
Visando dotar o Poder Judiciário de independência efetiva, sugerimos a criação do Conselho Federal 
da Magistratura, como órgão que acima dos Tribunais, e de composição plural, passaria a ser o 
responsável pela organização dos Tribunais Superiores e demais órgãos da Justiça da União, 
evitando-se a intromissão, tanto do Executivo, quanto do Legislativo nos assuntos do Judiciário. O 
Conselho teria a competência para indicar os Ministros paras os tribunais Superiores, sem 
necessidade de homologação (veja-se dependência) ou indicação exclusiva dos demais poderes. De 
outro lado, com atuação em todo o território nacional, converter-se-ia no único organismo com a visão 
global da atuação e situação do Poder Judiciário, procurando superar as dificuldades e problemas, 
encaminhando, quando necessário, as recomendações para a solução dos problemas. De outro lado, 
garantiria a autonomia financeira do Poder Judiciário, pois lhe competiria a elaboração da proposta 
orçamentária.  
Uma das preocupações constantes da proposta reside no transporte da diversidade e do pluralismo 
ideológico e de interesses que marcam a sociedade, para o interior do Poder Judiciário. O direito 
vigente na sociedade política não é neutro, não está acima das classes. Ele corresponde a uma 
produção estatal que representa a visão do grupo dominante. As escolas de direito, ao reproduzirem 
esse saber, reproduzem igualmente a ideologia, e com isto a dominação no interior da sociedade. Os 
tribunais organizados a partir do recrutamento de membros com essa formação, mesmo sem o saber, 
acabam por confirmar a visão de mundo das elites dominantes, e passam a defender os interesses 
da grande maioria da nação. Para se quebrar este hermetismo ideológico e a constante reprodução 
da dominação, não basta ampliar o número de membros dos Tribunais, é necessário recrutá-los das 
mais diversas classes, categorias e atividades do fazer social, daí porque atribuísse à Câmara dos 
Deputados, órgão de representação popular que melhor espelha o pluralismo da sociedade, a 
atribuição de complementar a composição dos Tribunais. 
Mantem-se em linhas gerais as disposições ao anteprojeto da subcomissão, com um alerta; o de que 
não adianta estabelecerem-se garantias para a magistratura se elas não vierem acompanhadas de 
mecanismos que garantam a independência efetiva do Poder Judiciário, pois caso contrário 
transforma-se em privilégios. Na exposição de motivos em seguida amplio a visão crítica ao Judiciário 
e explicito as sugestões.  

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

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 “Espírito das Leis” já se referia, como sendo um poder 
invisível e nulo. 
No entanto, a função judiciaria 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. 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 específica do processo de dominação que operou-se na feitura da lei. 
No Brasil, em que pese a tradição secular de se resguardar a independência e autonomia do Poder 
Judiciário, com garantias constitucionais específicas, a história mostra que o judiciário ao invés de 
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servir à 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, é vítima da perseguição da ditatura, 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, em 
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, à nível concreto, a promessa teórica 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 integrantes 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 das 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 PERAEIRA, 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 de 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 ser 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 arbitraria 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.  
E 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 instancia externa à 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 uma 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, Heleno Fragoso, Anibal 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 
encontram-se doutrinas e teorias aos mais diversos sabores. Essa Característica do Direito deve-se a 
vagareza e ambiguidade das palavras da lei, que em seus efeitos conotativos conduzem à 
possibilidade de inúmeras interpretações. (pág. 31). 
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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 doutrinarias passa a 
justificar sua decisão.  
Ora, se o próprio saber jurídico transmitido nas escolas e sustentando 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 tem voz que não tem representação no aparelho de Estado, 
também não tem qualquer instrumento de defesa na aplicação concreta da lei, que se faz contra os 
seus interesses.  
Esta a realidade objetiva do quadro jurídico 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 omissão 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 “Sociedade organizadas no País”, entendeu restritamente 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, 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, II e 
44, I da atual Constituição, que atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva para autorizar 
operações de credito e aprovar acordos internacionais.  
Esse mesmo Poder Judiciário manteve-se isento, e por isso mesmo, conveniente com as torturas e 
mortes provocados nos calabouços da ditadura, bem como as torturas e mortes provocados nos 
calabouços da ditadura, bem como, 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 possiblidade de uma vida mais digna, quando os investimentos eram inibidos pela 
especulação. Insto, 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.  
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. 
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A própria história do Poder Judiciário no Brasil, corroborada por estes fatos, mostra claramente que 
sempre foi subserviente ao Rei e aos interesses a sociedade. 
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 maioria isoladas.  
Esta submissão é de tal gravidade que já ouvimos de alguns juízes a afirmação de que não tinha 
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, por que, reunindo e 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-se 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 ao poder de legislar, o poder sobre a 
vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrária, 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, 
Capítulo 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 plano 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 de Recursos, criando um 
Tribunal intermediário, que absorveria muitas das atuais atribuições do STF e do TRF, com a criação 
de tribunais Federais Regionais. Mostrou-se tímido e formal na criação de juizados de pequenas 
causas, em síntese, mantem 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 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 – Presidente da 
República e a Câmara Federal – como de organização da Sociedade. 
Abre-se o poder decisório da matéria constitucional ao controle e a participação da nação, 
especialmente pelas indicações a serem feitas pala 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 destratá-lo dessa mancebia com 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 administrativas pela União, competindo-lhe a nomeação, 
transferência e promoção de juízes a realização de concursos, a iniciativa de sugerir criação de 
Tribunais e Juízos, manifestar-se sobre vencimentos e vantagens dos juízes, o orçamento dos 
diversos tribunais, acompanhar 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.  
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 
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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 pala Nação (eleito pelo voto direto e secreto e não por 
um colégio eleitoral), Á Câmara dos Deputados, a OAB, e demais associações a competência para 
indicar os membros. O produto destas indicações no meu entender, é que o tribunal refletirá com 
maior autenticidade o espectro social e não submetido a outras injunções e só tenho que prestar 
contas à Sociedade, assegurará, nas suas decisões o interesse do povo brasileiro, que poderá ter no 
judiciário um instrumento de defesa das opressões, da dominação e do abuso que marcam a 
sociedade brasileira.  
Essa forma de composição dos Tribunais, de outro lado, reflete a tendência democrática do moderno 
constitucionalismo, a dotada por países que recentemente passaram por processos de 
redemocratização e reconstitucionalização como Portugal (art. 284), Espanha (Art. 159) e Peru (Art. 
296), e países como a França (Art. 56), Itália (Art. 135), Alemanha Federal (Art. 94) e Japão, que 
inclusive submete ao povo a escolha dos magistrados (Art. 79).  
Com relação a ação direta de inconstitucionalidade, atualmente de competência exclusiva do 
Procurador Geral da República, este nomeado pelo Presidente, fomos muito além do que previu a 
Comissão Provisória, e a atribuímos ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, ao Conselho dos Ministros, e ao Defensor do Povo, a cinquenta 
Deputados e Senadores, às Assembleias Legislativas, aos governos estaduais, ao STF e a dez mil 
cidadãos, como forma de abrir a cidadania do poder ao controle da nação. 
Visando democratizar não só o controle e a participação da sociedade na justiça, procuro nas 
sugestões descentralizar o seu exercício e levá-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.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
Parecer:   
   Mantenho a estruturação que ofereci ao tema em meu Substitutivo.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00539 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva no inciso I do art. 77, da  
Seção III, do Superior Tribunal de Justiça, do  
Capítulo III, do Poder Judiciário.  
Suprima-se, na alínea do inciso I, do art.  
77, a expressão:  
Art. 77  
I ..........................................  
a) ..."que oficiem perante Tribunais 
Justificativa: 
Em relação ao Ministério Público da União, a proposta dá a prerrogativa de foro apenas para os 
membros que “oficiem perante tribunais”. 
Ocorre que a organização do Ministério Público da União difere da dos Estados, pois não há lotação 
em função de entrâncias ou de tribunais, pois não há lotação em função de entrâncias ou de 
tribunais. Exigindo o serviço, qualquer dos membros poderá funcionar em processo da competência 
dos tribunais, porquanto na organização das carreiras do Ministério Público da União não se leva em 
conta as instancias perante as quais seus membros oficiam.  
Parecer:   
   Não sou favorável à pretendida supressão. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00555 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva no inciso I do art. 77, da  
Seção III, do Superior Tribunal de Justiça, do  
Capítulo III, do Poder Judiciário.  
Suprima-se, na alínea do inciso I, do art. 77, a expressão:  
Art.  
I ..........................................  
a) "que oficiem perante Tribunais 
Justificativa: 
Em relação ao Ministério Público da União, a proposta dá a prerrogativa de foro apenas para os 
membros que “oficiem perante tribunais”. 
Ocorre que a organização do Ministério Público da União difere da dos Estados, pois não há lotação 
em função de entrâncias ou de tribunais, pois não há lotação em função de entrâncias ou de 
tribunais. Exigindo o serviço, qualquer dos membros poderá funcionar em processo da competência 
dos tribunais, porquanto na organização das carreiras do Ministério Público da União não se leva em 
conta as instâncias perante as quais seus membros oficiam.  
Parecer:   
   Não acho que deva mudar a redação do Substituto pois a garantia ali assegurada não deve ser 
extensiva aos demais membros do Ministério Público. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00855 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprimir a Seção III, que trata do Superior  
Tribunal de Justiça, passando as matérias de que  
trata o artigo 77, I, II e III para a competência  
do Supremo Tribunal Federal (Art. 73), todos do substitutivo. 
Justificativa: 
Com a supressão do inciso II do artigo 61, as matérias atinentes à competência do Superior Tribunal 
de Justiça (excluído do elenco referente aos órgãos do Poder Judiciário) passam ao conhecimento do 
Supremo Tribunal Federal. 
Parecer:   
   A estrutura do Judiciário, constante do Substitutivo, parece-me a mais acertada. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00910 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:   
   Suprima-se a letra "f" do inciso I do artigo 77. 
Justificativa: 
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A avocação de causas é pratica perigosa que pode colocar em risco o devido processo legal, hoje 
universalmente aceito como garantia fundamental dos cidadãos.  
Em matéria tributária e financeira ao longo dos anos têm se verificado que as liminares concedidas 
pelos juízos inferiores são sistematicamente cassadas quando atentam contra a politica econômica 
oficial, embora seja esta adotada, na maioria das vezes, com o instrumento do decreto-lei e, portanto, 
sem previa audiência do Senado Federal.  
Parecer:   
   A avocação não representa qualquer perigo para as partes. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01082 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva no inciso I do art. 77, da  
Seção III, do Superior Tribunal de Justiça, do  
Capítulo III, do Poder Judiciário.  
Suprima-se, na alínea do inciso I, do art.  
77, a expressão:  
Art. 77 ................................. 
I - ........................................  
a) "que oficiem perante Tribunais 
Justificativa: 
Em relação ao Ministério Público da União a proposta dá a prerrogativa de foro apenas para os 
membros que “oficiem perante tribunais”.  
Ocorre que a organização do Ministério Público da União difere dos Estados, pois não há lotação em 
função de entrâncias ou de tribunais. Exigindo o serviço, qualquer dos membros poderá funcionar em 
processo da competência dos tribunais, porquanto na organização das carreiras do Ministério Público 
da União não se leva em conta as instancias perante as quais seus membros oficiam.  
Parecer:   
   Deve ser mantido o texto original do Substituto, que me parece ser mais adequado. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01113 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   No Substitutivo do Relator, inclua-se no art.  
77, item I, a seguinte alínea:  
Art. 77. ....................................  
I ..........................................  
g) reclamação para a preservação de sua  
competência e garantia da autoridade das suas decisões.3 
Justificativa: 
O poder de decidir deve compreender o poder de fazer cumprir a decisão. A alínea sugerida é de 
grande importância prática no sentido de a justiça fazer-se respeitada, dando ensejo a que seus 
julgados alcancem seu objetivo no plano da realidade fática.  
Parecer:   
   Era preciso prever esta hipótese. Pela aprovação. 
    
   EMENDA:01120 APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   no Substitutivo do Relator, inclua-se o  
seguinte § 2o. no art. 77, passando o atual  
parágrafo único a funcionar como § 1o:  
Art. 77 ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Funcionará junto ao Superior Tribunal  
de Justiça o Conselho da Justiça Federal, cabendo-  
lhe, na forma da lei, exercer a supervisão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa: 
A Justiça Federal, composta de Tribunais Regionais e Juízes Federais, ficou desprovida de 
supervisão administrativa e orçamentária de órgão superior.  
Na Justiça Estadual, cada Tribunal de justiça exercerá a referida atribuição o mesmo ocorrendo no 
âmbito da Justiça Eleitoral Militar e do Trabalho através dos correspondentes Tribunais Superiores. 
Só a justiça Federal ficará sem a referida supervisão, com os sérios inconvenientes decorrentes (falta 
de critério para os quadros de Secretaria, elaboração de orçamento, etc).  
Parecer:   
   A adoção do texto sugerido supre uma lacuna do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00108 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se, no Anteprojeto de Constituição  
da Comissão de Sistematização, toda a Seção III do  
Capítulo IV, que trata do Judiciário, pelo seguinte:  
Seção III  
Do Tribunal Superior Federal  
[...] 
Art. 209 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros do Tribunal Regionais Federais,  
dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos Tribunais  
Regionais do Trabalho e os do Ministério Público  
da União que oficiem perante Tribunais;  
b) os mandatos de segurança e o habeas data  
contra ato de Ministro de Estado, do próprio  
Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
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letra "a" deste artigo, ou Ministro de Estado;  
d) os conflitos de jurisdição entre os  
Tribunais Regionais Federais, entre estes e Juízes  
subordinados a diferentes Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais, ou ainda entre  
Tribunais Federais e Estaduais do Distrito Federal  
e Territórios, ressalvado o disposto no art. 205, I, "e";  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) as causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer juízes e Tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador  
Geral da República, quando decorrer imediato  
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança ou às finanças públicas, para que se  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  
g) reclamação, para preservação de sua  
competência e garantida da autoridade de suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus e os mandatos de  
segurança decididos em única ou última instância  
pelos Tribunais Federais, quando a decisão for denegatória;  
b) as causas em que forem partes Estados  
estrangeiros, ou organismo internacional, de um  
lado, e, de outro, Município ou pessoa residente  
ou domiciliada no País.  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas, em única ou última instância; pelos  
Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válido ato do governo federal,  
contestado em face de lei federal;  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja atribuído outro Tribunal, o  
próprio Tribunal Superior Federal ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 1o. - O julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Tribunal  
Superior Federal, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o. - Funcionará junto ao Tribunal Superior  
Federal o Conselho da Justiça Federal, cabendo-  
lhe, na forma da lei, exercer a supervisão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa: 
Nesta emenda é estruturado o Tribunal Superior Federal, para que funcione apenas na área da 
justiça Federal, como órgão superior dos Tribunais Regionais Federais e da justiça Federal de 
Primeira Instância.  
    
   EMENDA:00453 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Art. 49, inciso XI,  
alínea "d", incisos XII e XIII; Art. 98 inciso  
VIII; Art. 107 incisos III e V; Art. 191 inciso  
VII; Art. 193 caput; Art. 196 inciso I; Art. 197  
caput; Art. 200 inciso I; Art. 205 inciso I  
alíneas "b" e "c"; Art. 209 inciso I alínea "d",  
inciso II alíneas "a" e "b", inciso III; Art. 233,  
§ 2o.; Art. 235 inciso V; e Art. 239 § 2o.; Art. 260 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados  
do Anteprojeto de Constituição as expressões: "ou  
dos Territórios", "e dos Territórios", "dos  
Territórios", "e Territórios", "e os Territórios",  
"dos governadores dos Territórios". 
Justificativa: 
Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda 
suprimir do Texto do Anteprojeto qualquer referencia a Territórios Federais, compatibilizando com o 
disposto nos Artigos 44, § 3° e 448; bem como com o espírito democrático que deve prevalecer na 
futura Constituição que desenhará em novo Federalismo baseado numa Federação onde as 
Unidades competentes sejam isonômicas.  
    
   EMENDA:01019 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Alínea "f" do inciso I do art. 209  
Suprimir, da parte final da alínea "f" do  
inciso I do art. 209, a locução "e para que o  
conhecimento integral da lide lhe seja devolvido". 
Justificativa: 
Mantendo-se o direito de o Superior Tribunal de Justiça avocar causas processadas perante 
quaisquer juízes e tribunais, nas hipóteses excepcionais que exaustivamente menciona, “para que se 
suspendem os efeitos da decisão proferida”, ainda não transitada em julgado, não se justifica, no 
entanto, que essa medida, arrolada entre as impostas no período autoritário, que seja ampliada, para 
também devolver a esse Tribunal Superior, de imediato, o “conhecimento integral da lide”, até 
eventualmente cercando o principio do duplo grau de jurisdição em litígios supostamente de grande 
relevância social. A emenda objetiva conter essa avocação aos seus lindes necessários.  
Parecer:   
   A supressão pretendida altera, em parte, no mérito, a competência estatuída para o Superior 
Tribunal de Justiça.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01626 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Alínea "p" do inciso  
I do art. 295 e inciso II do art. 209, alínea "d".  
Suprimir a alínea "p" do inciso I do art.  
205 e acrescentar ao inciso II do art. 209 a  
alínea "d", com a seguinte redação.  
d) as causas em que a magistratura ou seus  
membros tenham geral interesse jurídico e nas em  
que mais de cinquenta por cento do Tribunal  
recorrido estejam impedidos. 
Justificativa: 
Admite-se que essas causas, por razões éticas, das decisões submetidas e especial disciplina 
recursal. Mas, bastará que das decisões nelas proferidas caiba recurso ordinário para o Superior 
Tribunal de Justiça. Não se justifica sejam essas ações mantidas na competência originária do 
Supremo Tribunal Federal.  
O que se pretende e se justifica – apenas isso – é que essas causas sejam detidamente examinadas. 
Aludindo-se a interesse será conveniente acentuar que se cuida de interesse jurídico, que a ciência 
do direito e até a nossa lide processual comum distinguem com nitidez.  
    
   EMENDA:03998 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo primeiro, do Art. 209,  
do Anteprojeto, remunerando-se o seguinte. 
Justificativa: 
Propõe-se a supressão do § 1º, procurando-se harmonizar o texto do Anteprojeto com o artigo 205, 
inciso III.  
Parecer:   
   Não há conflito entre os dispositivos.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:04002 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo  
209, do anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 209 - ................................  
I - ........................................  
d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer  
Tribunais, ressalvado o disposto no art. 205, item  
I, alínea "e"; entre Tribunal e juízes a ele não  
subordinados; e entre juízes subordinados a  
Tribunais diversos". 
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Justificativa: 
Como o texto do Anteprojeto não alcança todas as hipóteses de conflito, a emenda tem por exclusivo 
objetivo compatibilizar a competência entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça, para julgar os conflitos. 
Parecer:   
   Não há o que adequar.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:04005 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "i", do inciso I, do artigo 205  
e à letra "b", do artigo 209, do anteprojeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 205 - ................................  
I - ........................................  
i) os mandatos de segurança e o "habeas data"  
contra atos do Presidente da República, do  
Primeiro Ministro, das Mesas da Câmara e do Senado  
Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal  
de Contas da União, ou de seus Presidentes, do  
Procurador-Geral da República, bem como os  
impetrados pela União contra atos de governos  
estaduais ou do Distrito Federal;"  
Art. 209 - ..................................  
I - ........................................  
b) os mandados de segurança e o "habeas data"  
contra atos de Ministro de Estado, do Presidente  
do Tribunal ou de seus órgão"; 
Justificativa: 
Desde a Constituição de 1946, com a criação do Tribunal Federal de Recursos, atribuiu-se a este a 
competência para julgar mantos de segurança contra atos dos Ministros de Estado. Não se 
recomenda seja transferida mencionada atribuição para o Supremo Tribunal Federal, 
sobrecarregando-o, mas para o Superior Tribunal de Justiça, que absorveu parte da competência do 
Tribunal Federal de Recursos. 
    
   EMENDA:04007 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "b", do inciso I, do artigo 205  
e à letra "a", do inciso I, do artigo 209, do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 205 - ................................  
I - ........................................  
b) nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os membros do Superior Tribunal de Justiça, dos  
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Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas da  
União, e os Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente";  
"Art. 209 - ................................  
I - ........................................  
a) nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios, os  
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais". 
Justificativa: 
Como regra de competência é a do Tribunal Superior julgar o membro do Tribunal ou juiz que lhe é 
imediatamente inferior, pelo que se vê dos arts. 205, inciso I, alínea b e 212, inciso I, alínea a, a 
emenda procura seguir a sistemática do Anteprojeto. 
    
   EMENDA:04012 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 2o. do artigo 209, do anteprojeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 209 - ................................  
§ 2o. - Funcionará junto aos Tribunais  
Regionais Federais o Conselho da Justiça Federal,  
cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a gestão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro grau da região sob a jurisdição de  
cada um desses Tribunais". 
Justificativa: 
Por não ser, no Anteprojeto da Comissão de Sistematização, o Superior Tribunal de Justiça, órgão da 
Justiça Federal que é tratada em seção diversa e composta tão só pelos Tribunais Regionais 
Federais e juízes federais, não existe razão alguma para que funcione perante esse órgão de 
Conselho da Justiça Federal. Em primeiro lugar, porque não se trata de órgão da Justiça Federal. Em 
primeiro lugar, porque não se trata de órgão da Justiça Federal, mas sim de Tribunal Nacional, tanto 
que para sua composição, concorrem, em numero igual, juízes da Justiça Federal e juízes da justiça 
Estadual e do Distrito Federal, sendo os próprios competentes do Ministério Público Federal, estadual 
e do Distrito Federal representados paritariamente, quanto ao acesso às vagas desse Tribunal, que 
processará e julgará causas decididas em última instancia pelos Tribunais Regionais Federais e pelos 
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios.  
Em segundo lugar, porque se se admitisse o funcionamento junto ao Supremo Tribunal de Justiça do 
Conselho da Justiça Federal haveria também de ser criado, perante esse mesmo órgão, o Conselho 
da Justiça estadual, tratando-se, pois, de Tribunal Nacional e não Federal, motivo porque não há 
razão alguma para que exerça a supervisão administrativa e orçamentaria tão só da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus, com sérios prejuízos é independência administrativa, orçamentaria e a 
auto organização dos Tribunais Regionais Federais. 
    
   EMENDA:04471 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 209 passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - O julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, com acréscimo de uma vírgula.  
Parecer:   
   Pela aprovação.  
Redação aperfeiçoada. 
    
   EMENDA:04560 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo IV - Seção III - Art. 209, II, "b"  
Texto  
"Art. 209 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça;  
............................................  
II - julgar, em recurso ordinário;  
............................................  
b) os mandatos de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Regionais Federais  
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios;”  
Justificativa: 
Fere o desejável entre as partes admitir o recurso apenas quando a decisão proferida em única 
instância pelos referidos Tribunais seja denegatória da segurança pretendida.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00097 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se, no Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, toda a Seção III do  
Capítulo IV, que trata do Judiciário, pelo seguinte:  
SEÇÃO III  
Do Tribunal Superior Federal  
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[...].  
Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Regionais Federais,  
dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos Tribunais  
Regionais do Trabalho e os do Ministério Público  
da União que oficiem perante Tribunais;  
b) os mandatos de segurança e o habeas data  
contra ato de Ministro de Estado, do próprio  
Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo, ou Ministro de Estado;  
d) os conflitos de jurisdição entre os  
Tribunais Regionais Federais, entre estes e Juízes  
subordinados a diferentes Tribunais Regionais  
Federais, e entre Juízes Federais e Juízes  
subordinados a outros Tribunais, ou ainda entre  
Tribunais Federais e Estaduais do Distrito Federal  
e Territórios, ressalvado o disposto no art. 205, I, "e";  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) as causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer Juízes e Tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador  
Geral da República, quando decorrer imediato  
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança ou às finanças públicas, para que se  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  
g) reclamação, para preservação de sua  
competência e garantida da autoridade de suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus e os mandatos de  
segurança decididos em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando  a  
decisão for denegatória;  
b) as causas em que forem partes Estados  
estrangeiros, ou organismo internacional, de um  
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente  
ou domiciliada no País.  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas, em única ou última instância; pelos  
Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válido ato do governo federal,  
contestado em face de lei federal;  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja atribuído outro Tribunal, o  
próprio Tribunal Superior Federal ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 1o. - O julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Tribunal  
Superior Federal, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o. - Funcionará junto ao Tribunal Superior  
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Federal o Conselho da Justiça Federal, cabendo-  
lhe, na forma da lei, exercer a supervisão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa 
Nesta emenda é estruturado o Tribunal Superior Federal, para que funcione apenas na área da 
justiça Federal, como órgão superior dos Tribunais Regionais Federais e da justiça Federal de 
Primeira Instância.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00098 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, Capítulo IV, que trata do  
Judiciário, modifique-se à Seção III, e dê-se aos  
arts. 204 e 205, que lhe pertine, a seguinte redação,  
Seção IX  
Do Tribunal Superior de Justiça.  
[...] 
Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais estaduais, do  
Distrito Federal e Territórios, e dos Tribunais de  
Conta dos Estados e do Distrito Federal, e os  
membros do Ministério Público que oficiem perante  
esses Tribunais, ressalvada a competência da  
Justiça Eleitoral.  
b) os mandatos de segurança e o habeas data  
contra ato do próprio Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando a coator ou  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre Tribunais  
estaduais ou do Distrito Federal e Territórios e  
entre estes e Juízes subordinados a Tribunais de  
Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) as causas sujeitas às sua jurisdição  
processadas perante quaisquer Juízes e Tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador  
Geral da República, quando decorrer imediato  
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança ou às finanças públicas, para que se  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido.  
g) reclamação, para preservação de sua  
competência e garantia da autoridade de suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário, os habeas  
corpus e os mandatos de segurança decididos em  
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única ou última instância, pelos Tribunais  
estaduais e do Distrito Federal e Territórios,  
quando a decisão for denegatória.  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas, em única ou última instância, pelos  
Tribunais estaduais, do Distrito Federal e  
Territórios, quando a decisão:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válida lei ou ato de governo local,  
contestado em face de lei federal;  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja atribuído outro Tribunal, o  
próprio Tribunal Superior de Justiça ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
Parágrafo único - O julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Tribunal  
Superior de Justiça, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
Segundo a proposta de divisão do Tribunal Superior único em duas Cortes esta emenda objetiva 
estruturar e fixar a competência do Tribunal de justiça, em moldes basicamente semelhantes ao que 
se propõe para o Tribunal Superior Federal, com apenas diferenças devidas às respectivas áreas de 
atuação.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:00951 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Alínea "f" do inciso I, do art. 205  
Suprimir, da parte final da alínea "f" do  
inciso I do art. 205, a locução "e para que o  
conhecimento integral da lide lhe seja devolvido". 
Justificativa 
Mantendo-se o direito de o Superior Tribunal de Justiça avocar causas processadas perante 
quaisquer juízes e tribunais, nas hipóteses excepcionais que exaustivamente menciona, “para que se 
suspende os efeitos da decisão proferida, ainda não transitada em julgado, não se justificar, no 
entanto, que essa medida, arrolada entre impostas no período autoritário, seja ampliada, para 
também desenvolver a esse Tribunal Superior, de imediato, o “conhecimento integral da lide”, até 
eventualmente cerceando o princípio do duplo grau de jurisdição em litígios supostamente de grande 
relevância social. A emenda objetiva conter essa avocação aos seus lindes necessários.  
Parecer:   
   Pela aprovação. Razões da Justificação.    
    
    
   EMENDA:01522 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Alínea "p" do inciso  
I do art. 201 e inciso II do art. 209, alínea "d".  
Suprimir a alínea "p" do inciso I do art.  
201 e acrescentar ao inciso II do art. 205 a  
alínea "d", com a seguinte redação.  
d) as causas em que a magistratura ou seus  
membros tenham geral interesse jurídico e nas em  
que mais de cinquenta por cento do Tribunal  
recorrido estejam impedidos. 
Justificativa 
Admite-se que essas causas, por razões éticas, sejam submetidas a especial disciplina recursal. Mas, 
bastará que das decisões nelas proferidas caiba recurso ordinário para o Superior Tribunal de 
Justiça. Não se justifica sejam essas ações mantidas na competência originária do Supremo Tribunal 
Federal.  
O que se pretende e se justifica – apenas isso – é que essas causas sejam mais determinante e 
animadas. Aludindo-se a interesse será conveniente acentuar que se cuida de interesse jurídico, que 
a ciência do direito e até a nossa lide processual comum distinguem com nitidez.  
Parecer:   
   Diminuindo a sobrecarga de trabalho do Supremo Tribunal, merece aprovação. 
    
   EMENDA:03771 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo  
205, do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 205 - ................................  
I - ........................................  
d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer  
Tribunais, ressalvado o disposto no art. 205, item  
I, alínea "e"; entre Tribunal e juízes a ele não  
subordinados; e entre juízes subordinados a  
Tribunais diversos". 
Justificativa 
Como o texto do Anteprojeto não alcança todas as hipóteses de conflito, a emenda tem por exclusivo 
objetivo compatibilizar a competência entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça, para julgar os conflitos.  
Parecer:   
   Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta. Inobstante, rejeito-a, por não se harmonizar 
com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:03774 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "i", do inciso I, do artigo 201  
e à letra "b", do artigo 205, do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 201 - ................................  
I - ........................................  
i) os mandatos de segurança e o "habeas data"  
contra atos do Presidente da República, do  
Primeiro Ministro, das Mesas da Câmara e do Senado  
Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal  
de Contas da União, ou de seus Presidentes, do  
Procurador-Geral da República, bem como os  
impetrados pela União contra atos de governos  
estaduais ou do Distrito Federal;"  
Art. 205 - ..................................  
I - ........................................  
b) os mandados de segurança e o "habeas data"  
contra atos de Ministro de Estado, do Presidente  
do Tribunal ou de seus órgãos"; 
Justificativa 
Desde a Constituição de 1946, com a criação do Tribunal Federal de Recursos, atribui-se a este a 
competência para julgar mandatos de segurança contra atos dos Ministros de Estado. Não se 
recomenda seja transferida mencionada atribuição para o Supremo Tribunal Federal, 
sobrecarregando-o, mas para o Superior Tribunal de Justiça, que absorveu parte da competência do 
Tribunal Federal de Recursos. 
Parecer:   
   Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta. Inobstante, rejeito-a, por não se harmonizar 
com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:03776 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à letra "b", do inciso I, do artigo 201  
e à letra "a", do inciso I, do artigo 205, do  
projeto, a seguinte redação:  
"Art. 201 - ................................  
I - ........................................  
b) nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os membros do Superior Tribunal de Justiça, dos  
Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas da  
União, e os Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente";  
"Art. 205 - ................................  
I - ........................................  
a) nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios, os  
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
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Trabalho e os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais". 
Justificativa 
Como regra de competência é a do Tribunal Superior julgar o membro do Tribunal ou juiz que lhe é 
imediatamente inferior, pelo que se vê dos arts. 201, inciso I, alínea b e 208, inciso I, alínea a, a 
emenda procura seguir a sistemática do projeto.  
Parecer:   
   Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta. Inobstante, rejeito-a, por não se harmonizar 
com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:03781 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 2o. do artigo 205, do projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 205 - ................................  
§ 2o. - Funcionará junto aos Tribunais  
Regionais Federais o Conselho da Justiça Federal,  
cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a gestão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro grau da região sob a jurisdição de  
cada um desses Tribunais". 
Justificativa 
Por não ser, no Anteprojeto da Comissão de Sistematização, o Superior Tribunal de Justiça, órgão da 
justiça Federal que é tratada em seção diversa e composta tão só pelos Tribunais Regionais Federais 
e juízes federais, não existe razão alguma para que funcione perante esse órgão do Conselho da 
Justiça Federal. Em primeiro lugar, porque não se trata de órgão da justiça Federal, mas sim de 
Tribunal Nacional, tanto que para sua composição, concorrem, em número igual, juízes da Justiça 
Federal e juízes de Justiça Estadual e do Distrito Federal, sendo os próprios componentes do 
Ministério Público Federal, estadual e do Distrito Federal representados praticamente, quanto ao 
acesso às vagas desse Tribunal, que processará e julgará causas decididas em única ou ultima 
instancia pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal e dos Territórios.  
Em segundo lugar, porque se se admitisse o funcionamento junto ao Superior Tribunal de Justiça do 
Conselho da Justiça Federal haveria também de ser criado, perante esse mesmo órgão, o Conselho 
da Justiça estadual, tratando-se, pois, de Tribunal Nacional e não Federal, motivo porque não há 
razão alguma para que exerça a supervisão administrativa e orçamentaria tão só da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus, com sérios prejuízos à independência administrativa, orçamentaria e a 
auto organização dos Tribunais Regionais Federais. 
Parecer:   
   Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta. Inobstante, rejeito-a, por não se harmonizar 
com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:04224 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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Título V - Capítulo IV - Seção III - Art. 205  
II, "b"  
Texto  
"Art. 205 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
............................................  
II - julgar, em recurso ordinário;  
............................................  
b) os mandatos de segurança decididos em  
única instância pelos Tribunais Regionais Federais  
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios;  
Justificativa 
Fere o desejável equilíbrio entre as partes admitir o recurso apenas quando a decisão proferida em 
punica instância pelos referidos Tribunais seja denegatória da segurança pretendida.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:05237 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo primeiro, do Art. 205,  
do anteprojeto, remunerando-se o seguinte:  
Art. 205 - ........................... 
§ 1o.- ............................... 
Justificativa 
Propõe-se a supressão do § 1º procurando-se harmonizar o texto do projeto com o artigo 201,  
inciso III. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:05455 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescentar, na letra "a", do inciso I, do  
Artigo 205, a seguinte expressão, "os Prefeitos,  
os Deputados Estaduais e os Vereadores", ficando  
assim redigido:  
Artigo 205 - ................................  
I - ........................................  
a) - os membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho, os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais; os Prefeitos, os  
Deputados Estaduais e os Vereadores que cometerem  
crime fora do Estado onde exercerem seus mandatos; 
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Justificativa 
Suprir uma ausência neste projeto e em virtude de outra emenda. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda prevê crimes cometidos "fora do Estado onde exercem seus mandatos"... 
apenas. 
    
   EMENDA:05681 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 205 - alínea "f"  
Suprima-se, da parte final da alínea "f" do  
inciso I do art. 205, a locução "e para que o  
conhecimento integral da lide lhe seja devolvido". 
Justificativa 
Mantendo-se o direito de o Superior Tribunal de Justiça avocar causas processadas perante 
quaisquer juízes e tribunais, nas hipóteses excepcionais que exaustivamente menciona, “para que se 
suspendam os efeitos da decisão proferida”, ainda não transitada em julgado, não se justifica, no 
entanto, que essa medida arrolada entre as impostas no período autoritário, seja ampliada, para 
também devolver a esse Tribunal Superior, de imediato, o “conhecimento integral da lide”, até 
eventualmente cercando o principio do amplo grau de jurisdição em litígios supostamente de grande 
relevância Social. A emenda objetiva conter essa avocação aos seus lindes necessários.  
Parecer:   
   Pela aprovação. Razões da Justificação. 
    
   EMENDA:05695 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Aditiva  
Dispositivo Emendado - alínea "p" do inciso I  
do artigo 201 e inciso II do artigo 205, alínea "d".  
Suprimir a alínea "p" do inciso I do artigo  
201, supressiva e aditiva e acrescentar ao inciso  
II do artigo 205 a alínea "d", com a seguinte redação:  
d) as causas em que a magistratura ou seus  
membros tenham geral interesse jurídico e nas em  
que mais de cinquenta por cento do Tribunal  
recorrido estejam impedidos. 
Justificativa 
Admite-se que essas causas, por razões éticas, sejam submetidas a especial disciplina recursal. Mas, 
bastará que das decisões nelas proferidas caiba recurso ordinário para o Superior Tribunal de 
Justiça. Não se justifica sejam essas ações mantidas na competência originária do Supremo Tribunal 
Federal. 
O que se pretende e se justifica – apenas isso – é que essas causas sejam mais detidamente 
examinadas, aludindo-se a interesses será conveniente acentuar que se cuida de interesse jurídico, 
que a ciência do direito e ate a nossa processual comum distinguem com nitidez. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 69  

 

Parecer:   
   Pela rejeição. Desnecessária a supressão do dispositivo,  
para acréscimo em outro. 
    
   EMENDA:06975 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 49, § 2o. e  
5o.; artigo 54, incisos XII, alínea "d", XIII,  
XIV e XXIII, alínea "O"; Capítulo V (título);  
Artigo 70 e seus parágrafos; artigo 97 § artigo  
99 inciso VIII; artigo 108, inciso III alínea  
"d"; artigo 112, inciso I; artigo 158 inciso III;  
artigo 187 inciso VII; artigo 193; § 1o.; artigo  
201, inciso I, alínea "b" e "c"; artigo 205  
inciso I, alínea "d", inciso II, alínea "a" e  
"b" e inciso III, artigo 209 § 3o.; artigo 210,  
parágrafo único. Artigo 218; artigo 221 parágrafo  
único; seção IX (título ou cabeçalho); artigo 229,  
§ 2o.; artigo 231, inciso IV; artigo 254, artigo  
260; e artigo 378, parágrafo 3o.  
Suprima-se dos dispositivos do Projeto de  
Constituição mencionando o seguinte:  
[...] 
13 - Do artigo 205 inciso I, alínea "d",  
inciso II alíneas "a" e "b" e inciso III, as  
expressões "E TERRITÓRIOS"  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela rejeição uma vez que foi considerado necessário manter os territórios como integrantes da 
União. 
    
   EMENDA:06999 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigo 205, inciso I,  
alínea "d", inciso II, alínea "a" e "b" e inciso III;  
Suprima-se do Projeto de Constituição do  
Artigo 205 inciso I alínea "d", inciso II alíneas  
"a" e "b" e inciso III, as expressões "E Territórios" 
Justificativa 
1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, 
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SUBDIVIDIR OU DESMENBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM NOVOS 
ESTADOS..” 
2 – Portanto, não se pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 
5º do citado Artigo do Projeto, 
3 – Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados,  
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda referencia a Territórios.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por conflitarem as razões da emenda com vários dispositivos do Projeto, 
dentre os quais o art. 49, parágrafo 2o. 
    
   EMENDA:07184 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se à letra "d", do inciso I, do art. 205,  
do projeto, a seguinte redação:  
Art.205 ..................................................  
I - ..................................................  
d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer  
Tribunais, ressalvando o disposto no art. 201,  
item I, alínea "e", entre Tribunal e juízes a ele  
não subordinados, e entre juízes subordinados e  
Tribunais diversos." 
Justificativa 
A justificativa da presente Emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de Sistematização e o 
próprio Plenário da Constituinte, com a alegação explicita da justeza de que a mesma se reveste.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
    
   EMENDA:07186 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se à letra "b", do inciso I, do art. 201 e  
à letra "a", do inciso I, do art. 205, do projeto,  
a seguinte redação:  
"Art.201 ..................................................  
I - ..................................................  
b) nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os membros do Superior Tribunal de Justiça, dos  
Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas da  
União, e os Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente;"  
Art. 205 - ..................................................  
I - ..................................................  
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a) nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios, os  
membros dos tribunais de Contas dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais  
Federais, dos tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público da União que o  
oficiem perante tribunais:" 
Justificativa 
A justificativa da presente Emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de Sistematização e o 
próprio Plenário da Constituinte, com a alegação explicita da justeza de que a mesma se reveste. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Razões da Justificação. 
    
   EMENDA:07190 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo primeiro, do art. 205,  
do projeto, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa 
A justificativa da presente Emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de Sistematização e o 
próprio Plenário da Constituinte, com a alegação explicita da justeza de que se reveste.  
Parecer:   
   Pela aprovação. 
    
   EMENDA:07202 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se a letra "i", do inciso I, do artigo 201  
e à letra "b", do inciso I, do artigo 205, do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 201 - ................................  
I - ........................................  
i) os mandados de segurança e o "habeas data"  
contra atos do Presidente da República, do  
Primeiro Ministro, das Mesas da Câmara e do Senado  
Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal  
de Contas da União, ou de seus Presidentes, do  
Procurador-Geral da República, bem como os  
impetrados pela União contra atos de governos  
estaduais ou do Distrito Federal."  
"Art. 205. ..................................  
I - ........................................  
b) os mandados de segurança e o "habeas  
data" contra atos de Ministro de Estado, do  
Presidente do Tribunal ou de seus órgãos". 
Justificativa 
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A justificativa da presente Emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de Sistematização e o 
próprio plenário da Constituinte, com a alegação explicita da justeza de que a mesma se reveste.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Não há razão de excluir os Ministros de Estado, da hipótese. Nem para lançá-los à 
competência de outro Tribunal. Ainda mais quando, nos crimes comuns, serão processados e 
julgados originariamente pelo STF. 
    
   EMENDA:07671 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva da Seção III, do Superior  
Tribunal de Justiça, do Capítulo IV, do  
Judiciário, do Título V, da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo, e em Decorrência os  
Artigos 204 e 205, do Mesmo Título  
Suprima-se todo o conteúdo da Seção III, do  
Superior Tribunal de Justiça, do Capítulo IV, do  
Título V, e, em decorrência, os artigos 204 e 205. 
Justificativa 
Os artigos 204 e 205 são originariamente, respectivamente, os artigos 104 e 105 da Comissão III.  
São frutos da aprovação da emenda 350964-8, do eminente Constituinte VIVALDO BARBOSA, mas, 
sua justificativa absolutamente não nos convence. Pretende ele que a divisão dos Tribunais 
Superiores por especialização. “Sabe-se que, no mínimo, há de se aumentar o número de Ministros 
para atender a demanda do terceiro grau de jurisdição. É preferível em diversos tribunais por 
especialização em vez de aumentar o número de Ministros. ”  
Seguindo-se aquele raciocínio, deveríamos então ter vários tribunais especializados no terceiro grau 
de jurisdição. Somos favoráveis ao que foi dito pelo Elmo. Sr. Ministro Sydney Sanches do Supremo 
Tribunal Federal, quando fez a exposição perante a Comissão de Organização de Poderes e 
Sistemas de Governo da Assembleia Nacional Constituinte, expondo a opinião da Suprema Corte 
sobre o Tribunal Superior de Justiça, disse aquele magistrado. “Desaprova, por outro lado, a Corte, a 
ideia de se criar um Tribunal Superior de Justiça (abaixo do Supremo Tribunal Federal), com a 
competência para julgar recursos isso afetaria, sobremaneira, a autonomia das Justiças Estaduais, 
que ficariam sob a jurisdição de um Tribunal Federal, que não seria um Tribunal de toda a Federação 
como a Corte Suprema. ”  
Parecer:   
   Pela rejeição. 
    
   EMENDA:07916 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 205  
Suprima-se do Projeto:  
A letra g) do item I do art. 205 
Justificativa 
A emenda aditiva apresentada ao art. 191, acrescentando-lhes mais um inciso, juntamente para 
dispor de modo genérico sobre a matéria, serve de justificativa para a supressão proposta. 
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Constando das disposições gerais não há necessidade de ser incluída, de novo, na competência de 
cada Tribunal.  
Parecer:   
   Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08239 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à letra "i", do inciso I, do artigo 201  
e à letra "b", do artigo 205, do Projeto, a  
seguinte redação:  
"Art. 201 - ................................  
I - ........................................  
i) - os mandados de segurança e o "habeas  
data" contra atos do Presidente da República, do  
Primeiro Ministro, das Mesas da Câmara e do Senado  
Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal  
de Contas da União ou de seus Presidentes, do  
Procurador-Geral da República, bem como os  
impetrados pela União contra atos de governos  
estaduais ou do Distrito Federal;"  
"Art. 205 - ................................  
I - ........................................  
b) - os mandatos de segurança e o "habeas  
data" contra atos de Ministro de Estado, do  
Presidente do Tribunal ou de seus órgãos;" 
Justificativa 
Desde a Constituição de 1946, com a criação do Tribunal Federal de Recursos, atribuiu-se a este a 
competência para julgar mandados de segurança contra atos dos Ministros de Estado. Não se 
recomenda seja transferida mencionada atribuição para o Supremo Tribunal Federal, 
sobrecarregando-o, mas para o Superior Tribunal de Justiça, que absorveu parte da competência do 
Tribunal Federal de Recursos. 
Parecer:   
   De acordo com a justificativa.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08267 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à letra "b", do inciso I, do artigo 201  
e à letra "a", do inciso I, do artigo 205, do  
Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 201 - ............................... 
I - ...................................... 
b) - nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os membros do Superior Tribunal de Justiça, dos  
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Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas da  
União, e os Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente."  
"Art. 205 - ............................... 
I - ..................................... 
a) - nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios, os  
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministérios Público da União que  
oficiem perante Tribunais." 
Justificativa 
Como a regra de competência é a do Tribunal Superior julgar o membro do Tribunal do juiz que lhe é 
imediatamente inferior, pelo que se vê dos arts. 201, inciso I, alínea b e 208, inciso I, alínea a, a 
emenda procura seguir a sistemática do Projeto.  
Parecer:   
   Transfere uma atribuição de Supremo Tribunal, notoriamente sobrecarregado, para outro tribunal, 
igualmente sobrecarregado.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08269 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 205  
do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 205 - ................................. 
I - ......................................... 
d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer  
Tribunais, ressalvado o disposto no art. 201, item  
I, alínea "e"; entre Tribunais e juízes a ele não  
subordinados; e entre juízes subordinados a  
Tribunais diversos." 
Justificativa 
Como o texto do Projeto não alcança todas as hipóteses de conflitos a emenda tem por exclusivo 
objetivo compatibilizar a competência entre o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de 
Justiça, para julgar os conflitos.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerada no Substitutivo.  
Pela aprovação, em parte. 
    
   EMENDA:08273 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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Suprima-se o parágrafo primeiro, do artigo  
205, do Projeto, passando o seguinte a parágrafo único. 
Justificativa 
Propõe-se a supressão do § 1º do art. 205 do Projeto, tendo em conta que o art. 201, inciso III, só 
admite a interposição de recurso extraordinário quando a decisão recorrida tiver sido proferida “em 
única ou ultima instancia por outros Tribunais”. Ademais, trata-se de texto de redação obscura e 
equivoca.  
Parecer:   
   Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08963 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 205, item I, dispositivo  
com a seguinte redação:  
"h) os Conselheiros dos Tribunais de Contas  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 
Justificativa 
A medida se exige para que sejam adequados foro e julgamento a que ficarem sujeitos os 
Conselheiros dos Tribunais de Contas especificados, de modo a se manter coerente o principio de 
equiparação em relação aos Desembargadores dos Tribunais de Justiça. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial. Temos convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento 
adequado no Substitutivo. 
    
   EMENDA:09150 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Justificativa Modificativa  
A alínea a do inciso I do art. 205 passa  
Artigo 205 à ter a seguinte redação:  
a) os membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais de Justiça dos Estados e  
do Distrito Federal e os membros do Ministério  
Público da União que oficiem perante Tribunais; 
Justificativa 
Com a exclusão dos desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal da 
alínea “b” do inciso I do artigo 201, a competência originária para processá-los e julgá-los, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, passa-se ao Superior Tribunal de Justiça, situado em instância 
imediatamente superior.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:09277 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivos emendados:  
Seção III - Do Superior Tribunal de Justiça  
Artigos 204 e 205  
A seção III e os artigos 204 e 205 passam a  
ter a seguinte redação:  
Seção III  
Do Tribunal Superior Federal  
Art. 204. O Tribunal Superior Federal, com  
sede na Capital da República e jurisdição em todo  
o território nacional, compõe-se de quinze  
Ministros Vitalícios, com mais de 35 anos de  
idade, nomeados pelo Presidente da República,  
sendo nove dentre juízes dos Tribunais Regionais  
Federais; três dentre membros do Ministério  
Público Federal; e três dentre advogados, de  
notório saber jurídico e idoneidade moral.  
Parágrafo único. A nomeação só se fará depois  
de aprovada a escolha pela Senado, salvo quanto à  
dos magistrados, que serão indicados pelo  
Presidente da República em lista tríplice pelo  
próprio Tribunal Superior Federal, sendo  
obrigatória a nomeação do que figurar em lista  
pela quarta vez consecutiva.  
Art. 205. Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, os juízes federais, os juízes do  
trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
Público da União, nos crimes comuns e de  
responsabilidade;  
c) os "habeas corpus" e mandados de segurança  
contra ato de Ministro de Estado, Presidente do  
Tribunal ou de seus órgãos e membros, e do  
responsável pela direção geral da Polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre  
os Tribunais Regionais Federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes subordinados a tribunais diversos.  
II - julgar, em recurso ordinário, os "habeas  
corpus" e mandados de segurança decididos,  
originariamente, pelos Tribunais Regionais Federais.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão contrariar dispositivo da Constituição,  
violar letra de tratado ou lei federal, declarar  
sua inconstitucionalidade ou divergir de julgado  
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do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal  
Superior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal. 
Justificativa 
A criação do Tribunal Superior de Justiça como proposta no projeto, apresenta inconvenientes, 
valendo ressaltar: 
I – Reúne, no mesmo Tribunal, competências que hoje se distribuem entre o Tribunal Federal de 
Recursos, Tribunais de Justiça e parte da que o STF exerce. 
Com isso, ter-se-ão, entre outros, essas consequências: 

a) O acumulo de serviços, a que o Tribunal não terá como prover, ainda que com o mínimo de 36 
membros, o que já representa considerável inconveniente, pelo gigantismo com que nasce. 
Ainda assim, em pouco tempo, estará congestionado.  
Basta lembrar que o Tribunal Federal de Recursos, com a atual competência, já se ressente 
dessa mal. Que dizer da competência largamente acrescida. 

b) Retira dos Tribunais de Justiça Estadual sua condição muito importante no regime federativo – 
de Tribunais superiores dos Estados, dotados de autonomia, para subordiná-los à um outro 
Tribunal Superior que não a Corte Suprema – com a missão que só a esta deve caber de 
uniformização de Jurisprudência. 

II – Atribui-lhe competência para o julgamento de recurso – chamado especial, mas que corresponde 
ao atual extraordinário, por divergência jurisprudencial – como o que passa a caber-lhe missão que é 
tipicamente de Corte Suprema, isto porque pode acontecer que uniformize a jurisprudência em 
desconformidade com a orientação da Corte Suprema, o que geraria situação desconfortável. Ou 
então que – como propõe o Projeto, no § 1º do artigo 205 – que deva aguardar o pronunciamento 
superior, desvantagem que não ocorre no sistema atual. 
2. Em virtude disso, repôs-se o Tribunal Federal de Recursos, apenas denominado Tribunal Superior 
Federal, em vista da criação dos Tribunais Regionais Federais e da manutenção dos Tribunais de 
Justiça dos Estados como órgãos superiores da Justiça Estadual.   
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:09526 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 1o., do art. 205, do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
O § 1º, do art. 205 in verbis: “O julgamento do Recurso Extraordinário, interposto juntamente com 
Recurso Especial, aguardará o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sempre que a decisão 
puder prejudicar a do Supremo Tribunal Federal”.  
O texto é contraído à razão e ao bom senso, confuso e ambíguo. Ora, o Recurso Extraordinário, 
poderia ser admitido em única ou última instância por outros Tribunais, portanto, inexistente a 
simultaneidade de interposição de Recurso Extraordinário com o Recurso Especial inclusive, é 
matéria de jurisprudência do STF.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:09527 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "d", do inciso I, do art. 205,  
do Projeto de Constituição, a redação seguinte:  
Art. 205 - ................................ 
I - ..................................... 
"d" - os conflitos de jurisdição entre  
quaisquer Tribunais, ressalvado o disposto no art.  
201, item I, alínea "e"; entre Tribunal e juízes a  
ele não subordinados; e entre juízes subordinados  
a Tribunais diversos". 
Justificativa 
A emenda, visa, exclusivamente, compatibilizar o instituto processual do conflito de jurisdição, 
principalmente entre o S.T.F. e o S.T.J.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09532 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "b", do inciso I, do art. 201,  
e à letra "a", do inciso I, do art. 205, do  
Projeto de Constituição, a redação seguinte:  
Art. 201 - ................................... 
I - ....................................... 
"b" - nos crimes comuns e de  
responsabilidade, os membros do Superior Tribunal  
de Justiça, dos Tribunais Superiores e os do  
Tribunal de Contas da União, e os Chefes de Missão  
Diplomática de Caráter permanente".  
Art. 205 - .................................. 
I - ...................................... 
"a" - nos crimes comuns e de  
responsabilidade, os Desembargadores dos Tribunais  
de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios, os membros dos Tribunais de Contas  
dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos  
Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais e do Trabalho e os do  
Ministério Público da União que oficiem perante Tribunais". 
Justificativa 
A Emenda procura acompanhar a sistemática do Projeto de Constituição, referente a competência de 
julgamento de membro imediatamente inferior, pertencente a Magistratura.  
Parecer:   
   Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta. Inobstante, rejeito-a, por não se harmonizar 
com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:09537 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à letra "i", do inciso I, do art. 201,  
e à letra "b", do art. 205, do Projeto de  
constituição, a redação seguinte:  
Art. 201 - ................................... 
I - ............................................ 
"i" - os mandados de segurança e o habeas  
data contra atos do Presidente da República, do  
Primeiro Ministro, das Mesas da Câmara e do Senado  
da República, do Supremo Tribunal Federal, do  
Tribunal de contas da União, ou de seus  
Presidentes, do Procurador-Geral da República, bem  
como os impetrados pela União contra atos de  
governos estaduais ou do Distrito Federal."  
Art. 205 - ..................................... 
I - ............................................ 
"b" - os mandados de segurança e o habeas  
data contra atos de Ministro de Estado, do  
Presidente do Tribunal ou de seus órgãos." 
Justificativa 
Data vênia, após a criação do T.R.F., retirou-se do S.T.F a competência para apreciar e julgar 
mandados de segurança contra atos dos Ministros dos Estados. Totalmente, inconveniente, 
retroceder e tornar ao ponto primitivo.  
Parecer:   
   Parece-nos totalmente pertinente a Emenda proposta. Inobstante, rejeito-a, por não se harmonizar 
com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:11246 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o. do art. 205, do Projeto.  
Acrescente-se o parágrafo 3o. ao art. 205, do  
Projeto, com a seguinte redação:  
Art. 205 - ...........................  
§ 3o. - A supervisão administrativa,  
orçamentária e disciplinar da Justiça Federal de  
primeiro e segundo graus será exercida por órgão  
colegiado, constituído dos Presidentes dos  
Tribunais Regionais Federais, na forma da lei. 
Justificativa 
Os Tribunais Regionais não são vinculados a nenhum Tribunal Superior, impondo-se, por isso, a 
instituição de órgão de supervisão destinado a tornar homogênea a politica administrativa dos 
Tribunais dos seus Juízes subordinados. Tal providencia evitará comportamentos divergentes entre 
órgãos do Poder Judiciário da União do mesmo grau e da mesma competência. 
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De outro lado, é de ressaltar a absoluta impropriedade do funcionamento desse órgão junto ao 
Superior Tribunal de justiça, como sugerido no Projeto (art. 205. § 2º), visto que o mencionado 
Tribunal não é órgão da Justiça Federal, que é tratada em seção diversa e é composta tão-somente 
dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:11247 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o § 2o. do art. 205, do Projeto.  
O Superior Tribunal de Justiça não é órgão da  
Justiça Federal, segundo o Projeto. Em razão  
disso, não há qualquer razão para que seja  
instituído junto àquele Tribunal em órgão de  
supervisão da Justiça Federal, que é constituída  
tão-somente dos Tribunais Regionais Federais e dos  
Juízes Federais.  
Em se admitindo o funcionamento junto ao  
Superior Tribunal de Justiça do Conselho da  
Justiça Federal, ter-se-ia que se admitir, também,  
a existência do Conselho da Justiça Estadual junto  
ao mesmo órgão, que é um Tribunal Nacional.  
Ademais, a questionada regra colide com o  
princípio de autonomia dos Tribunais, previsto no  
art. 191, do Projeto. O assunto merece tratamento  
na Seção IV, do Capítulo IV, do Projeto, que trata  
dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes  
Federais, em emenda ora proposta. 
Justificativa 
Emenda sem Justificação. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a Seção III, do Capítulo IV - Do  
Judiciário, que trata da criação do Superior  
Tribunal de Justiça, composta dos Artigo 204, com  
seus parágrafos e alíneas e do Artigo 205 com seus  
incisos, alíneas e parágrafos. 
Justificativa 
Como esclarece a proposta do Supremo Tribunal Federal, a ideia de se criar um Superior Tribunal 
Federal de Justiça, abaixo do Supremo, afetaria sobremaneira a autonomia das Justiças Estaduais. 
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Além disso, essa Corte Judiciária haveria de alcançar proporções gigantescas para dar conta de suas 
tarefas com grandes inconvenientes. 
Há de se considerar, também, que o Brasil tem peculiaridades históricas, geográficas, sociológicas, 
étnicas, com uma formação filosófica, politica, econômica, moral e religiosa tão diversificada, que é 
muito perigosa a adoção pura e simples de modelos alienígenas para a solução de seus problemas 
judiciários. 
Efetivamente, as razões dos que sustentam a criação pessoal, complemente dissociadas do interesse 
público ou do interesse de uma justiça democrática. E visa, tão somente, a ascensão dos atuais 
ministros do Tribunal Federal de Recursos que não conseguiram chegar ao Supremo, a posição 
política, principalmente, financeira, sem observar o interesse de democratização da Justiça, que só 
será alcançada por meio de garantias paras os Juízes de Primeira Instância e a ampliação desta.  
A criação de uma Terceira instância não favorece nem a classe média e, muito menos, as camadas 
mais carentes, que não tem acesso à Justiça, face à onerosidade de suas custas, honorários de 
advogados, etc...., favorecendo apenas as empresas e as classes altas.  
A criação de mais Tribunais significa, na pratica, a maior elitização da Justiça, com os contribuintes 
de fato. A cada novo Ministro corresponde o dobro de assessores, secretários e assim por diante.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12197 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 205, III, alíneas a e b  
Emenda: Suprimir as alíneas a e b do inciso III do Art. 205. 
Justificativa 
A se manter os recursos especiais com os fundamentos que se busca suprimir, o Superior Tribunal 
de Justiça, sem o expediente da arguição de relevância, que o Projeto não prevê, em poucos meses 
estará congestionando e condenando à inoperância, o que equivalente a denegação de Justiça. A 
feição que se pretende dar a esse Tribunal é outra, não de uma ineficiente e indesejável terceira 
instancia, mas de uma verdadeira Corte de Cassação, uniformizando o direito nacional. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12307 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   No projeto de constituição da Comissão de  
Sistematização, capítulo IV, que trata do  
Judiciário, modifique-se o título correspondente  
à Seção III, e dê-se ao art. 204, que lhe pertine,  
a seguinte redação, renumerando-se a Seção e os  
dispositivos subsequentes:  
Seção III  
Do Tribunal Superior de Justiça.  
[...] 
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Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais estaduais, do  
Distrito Federal e Territórios, e dos Tribunais de  
Contas dos Estados e do Distrito Federal, e os  
membros do Ministério Público que oficiem perante  
esses tribunais, ressalvada a competência da  
Justiça Eleitoral;  
b) os mandados de segurança e o habeas data  
contra ato do próprio Tribunal ou de seu presidente;  
c) os habeas corpus, quando coator ou  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo;  
d) os conflitos de jurisdição entre Tribunais  
estaduais ou do Distrito Federal e Territórios e  
entre estes e juízes subordinados a Tribunais de  
Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) as causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer juízes e  
Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do  
Procurador Geral da República, quando decorrer  
imediato perigo de grave lesão à ordem , à saúde,  
à segurança ou às finanças públicas, para que  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  
g) reclamação, para preservação de sua  
competência e garantia da autoridade de suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário, os habeas  
corpus e os mandados de segurança decididos em  
única ou última instância, pelos Tribunais  
estaduais e do Distrito Federal e  
Territórios quando a decisão for denegatória.  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas em única ou última instância, pelos  
Tribunais estaduais, do Distrito Federal e  
Territórios, quando a decisão:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válida lei ou ato de governo local,  
contestado em face de lei federal;  
c) der à lei federal interpretação divergente  
de que lhe haja atribuído outro Tribunal, o  
próprio Tribunal Superior de Justiça ou do Supremo  
Tribunal Federal.  
Parágrafo único - o julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Tribunal  
Superior de Justiça, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
Segundo a proposta de divisão do Tribunal Superior único em duas Cortes, esta emenda objetiva 
estruturar e fixar a competência do Tribunal Superior de Justiça, em moldes basicamente semelhante 
ao que se propõe para o Tribunal Superior Federal, com pequenas diferenças devidas às respectivas 
áreas de atuação.  
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Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:12309 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se, no projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, toda a Seção III do  
Capítulo IV, que trata do Judiciário, pelo seguinte:  
Do Tribunal Superior Federal  
[...] 
Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos  
Tribunais Regionais do Trabalho e os do Ministério  
Público da União que oficiem perante Tribunais;  
b) os mandados de segurança e o habeas data  
contra ato de Ministro de Estado, do próprio  
Tribunal ou de seu Presidente;  
c) os habeas corpus, quando o coator ou o  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
letra "a" deste artigo, ou Ministro de Estado;  
d) os conflitos de jurisdição entre os  
Tribunais Regionais Federais, entre estes e juízes  
subordinados a diferentes Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais, ou ainda entre  
Tribunais Federais e Estaduais do Distrito Federal  
e Territórios, ressalvado o disposto no art. 201, I, "e";  
e) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
f) as causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer juízes e Tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador  
Geral da República, quando decorrer imediato  
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança ou às finanças públicas, para que se  
suspendam os efeitos de decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;  
g) reclamação, para preservação de sua  
competência e garantia da autoridade de suas decisões.  
II - julgar, em recurso ordinário:  
a) os habeas corpus e os mandados de  
segurança decididos em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão for denegatória;  
b) as causas em que forem partes Estados  
estrangeiros, ou organismo internacional, de um  
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente  
ou domiciliada no País;  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
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decididas, em única ou última instância, pelos  
Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida:  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou  
negar-lhes vigência;  
b) julgar válido ato do governo federal,  
contestado em face de lei federal;  
c) der à lei federal interpretação divergente  
da que lhe haja atribuído outro tribunal, o  
próprio Tribunal Superior Federal ou o Supremo  
Tribunal Federal.  
§ 1o. - O julgamento do recurso  
extraordinário, interposto juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Tribunal  
Superior Federal, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.  
§ 2o. - Funcionará junto ao Tribunal Superior  
Federal o Conselho da Justiça Federal, cabendo-  
lhes, na forma da lei, exercer a supervisão  
administrativa e orçamentária da Justiça Federal  
de primeiro e segundo graus. 
Justificativa 
Nesta emenda é estruturado o Tribunal Superior Federal, para que funcione apenas na área da 
Justiça Federal, como órgão superior dos Tribunais Regionais Federais e da Justiça Federal de 
Primeira Instância.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
    
   EMENDA:12753 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 205, I, F.  
Suprima-se o art. 205, I, f.  
Acrescente-se ao art. 201, I, a letra q  
Art. 201 - ................................... 
I - ......................................... 
q) As causas sujeitas à sua jurisdição  
processadas perante quaisquer Juízes e Tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador  
Geral da República, quando decorrer imediato  
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança, ou às finanças públicas, para que  
suspendam ou efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido. 
Justificativa 
A avocatória consta da competência originaria do Supremo Tribunal Federal (art. 119, I, letra o, da 
Constituição) desde a Emenda Constitucional nº 7, de 13.04.77. No projeto, o instituto passou para a 
competência do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a Suprema Corte não pode ficar desfalcada 
de tal instrumento, que tem sido usado, em causas da maior importância, com a finalidade precípua 
de uniformizar a jurisprudência. Sugerimos, portanto, o retorno da avocatória para a competência 
originária do Supremo Tribunal Federal. 
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Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:13016 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Substituam-se as referências a Superior  
Tribunal de Justiça, no art. 187, II, e a Seção  
III (arts. 204 e 205) por Tribunal Superior Federal.  
Suprima-se o art. 447 (Disposições Transitórias).  
E os arts. 204 e 205 passam a ter a seguinte redação:  
[...] 
Art. 205 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, os juízes federais, os juízes do  
trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
Público da União, nos crimes comuns e de responsabilidade;  
c) os "habeas-corpus" e mandados de segurança  
contra atos de Ministro de Estado, Presidente do  
Tribunal ou de seus órgãos e membros, e do  
responsável pela direção geral da Polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre  
os Tribunais Regionais Federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes subordinados a tribunais diversos.  
II - julgar, em recurso ordinário, os  
"habeas-corpus" e mandados de segurança  
decididos, originariamente, pelos Tribunais  
Regionais Federais.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão contrariar dispositivo da Constituição,  
violar letra de tratado ou lei federal, declarar  
sua inconstitucionalidade, ou divergir de julgado  
do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal  
Superior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal. 
Justificativa 
Não há porque alterar a atual estrutura superior da Justiça brasileira. O problema a resolver está na 
base do sistema e na falta de verbas. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
    
   EMENDA:13660 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: § 1o. do art. 205.  
Suprima-se o § 1o. do art. 205, alterando-se  
o § 2o. para parágrafo único. 
Justificativa 
Em emenda modificativa apresentada junto com esta propusemos a alteração da competência do 
Superior Tribunal de Justiça, relativa ao recurso especial, para que a matéria constitucional seja 
apreciada. Desaparece, assim, a necessidade de edição da norma cuja supressão ora se propõe, 
eliminando-se, assim as dificuldades decorrentes de interposição simultânea (prevista no projeto) de 
recurso especial e de recurso extraordinário, desaconselhável pelos seguintes motivos. 

1) É frequentemente difícil, na prática, separar a questão constitucional da referente à lei 
ordinária, em casos concretos. 

2) Muitas vezes a interpretação da lei ordinária situa-se em ponto de natureza acessória (v.g. 
Juros, honorários, correção monetária), não sendo lógico deliberar sobre ele antes do exame 
do principal, que poderá estar sendo discutido em face da Constituição. 

Evita-se, assim, em primeiro lugar, a anomalia consistente em ser o Superior Tribunal de Justiça a 
única Corte do País incompetente para apreciar recurso fundado em ofensa à Constituição. 
Desaparece, igualmente, a necessidade de edição de norma de teor da constante do §1º do art. 205 
– cuja supressão se propõe em outra emenda – eliminando-se, assim, as dificuldades decorrentes da 
interposição simultâneas (prevista no projeto) de recurso especial e de recurso extraordinário.  
Parecer:   
   Pela aprovação, conforme entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:13662 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUGO NAPOLEÃO (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: letras a e b do item III, do art. 205.  
Modifique-se a redação das letras indicadas para:  
Art. 205 - ..................................  
III - ......................................  
a) contrariar dispositivos da Constituição,  
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;  
b) julgar válida ou ato do governo local,  
contestado em face da Constituição ou de lei federal; 
Justificativa 
Com as alterações propostas para o item III, letras a e b, do art. 205, busca-se que o recurso especial 
sirva à apreciação de toda a matéria de direito, quer relativa à aplicação da lei ordinária, quer da 
própria Constituição, quando ambas forem alegadas pela parte Recorrente.  
Se o julgamento do recurso especial render ainda ensejo à suscitação de matéria constituição, caberá 
então a interposição de recurso extraordinário, de acordo com o inciso III do art. 201. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:14523 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a Seção III - Do Superior Tribunal  
de Justiça, do Capítulo IV, do Título V - do  
Projeto de Constituição, transferindo-se as suas  
atribuições, constantes do art. 205, para o  
Supremo Tribunal - Seção II do mesmo Capítulo IV, art. 201. 
Justificativa 
Em outras emendas, por nós apresentadas, propomos uma série de medidas visando a criação da 
Corte Constitucional, que terá competência para processar e julgar todas as questões constitucionais. 
Em consequência, essas questões deixarão de ser apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal (art. 
201 do Projeto de Constituição).  
Para suprir a falta do Tribunal Superior delineado nos artigos 204 e 205 do Projeto, propomos seja a 
sua competência transferida para o Supremo Tribunal Federal. 
Parecer:   
   A Emenda mostra-se coerente com o propósito de ver criado o Tribunal Constitucional; expungido 
este do texto do Projeto, desde o Relatório da Comissão Temática, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:15177 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- Acrescente-se ao Cap. IV do Título V ("Do  
Judiciário") uma nova Seção, sob o no. X, com a  
seguinte redação, renumerando os artigos seguintes:  
Seção X  
Dos Conselhos Nacional e Estaduais de Justiça  
Art. 230 - É instituído o Conselho Nacional  
de Justiça, incumbido do controle externo do Poder  
Judiciário, cuja competência, organização e  
funcionamento serão definidos em lei complementar,  
que assegurará, em sua composição, a participação  
de magistrados, membros do Ministério Público,  
advogados e integrantes das duas Casas do  
Congresso Nacional.  
Art. 231 - Os Conselhos Estaduais de Justiça  
terão composição, organização e atribuições  
correspondentes às do Conselho Nacional, a serem  
definidas em lei.  
Suprima-se o § 2o. do art. 205.  
- Acrescente-se no art. 191 a locução "e aos  
Conselhos Nacional e Estaduais de Justiça".  
- Suprima-se o § 3o. do art. 196. 
Justificativa 
O Controle externo da função jurisprudencial, para garantia dos que a invocam, é intuito essencial ao 
aprimoramento das instituições democráticas e se insere no principio participativo.  
A exigência de tal controle é tanto maior, quanto maiores se tornam os poderes do juiz, 
acompanhados do necessário esforço da autonomia jurídica, política e econômica do Judiciário como 
um todo. 
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Por isso é que os regimes democráticos modernos como o da Itália, instituem, a nível constitucional, 
órgãos de composição mista, para exercerem o referido controle. O modelo participativo da nova 
constituição brasileira não pode desconhecer mecanismos de controle externo, como o ora proposto 
pelo Legislativo, limitado à fiscalização dos recursos financeiros (art. 196 § 3º) ou controles internos, 
como o do art. 205 2º.  
Parecer:   
   Improcedente.  
A título de instituir o controle externo da função jurisdicional, propõe-se a criação de Conselhos 
Nacional e Estaduais de Justiça.  
A composição de tais órgãos, segundo proposto, fere a independência e harmonia dos poderes 
estatais e ampliaria a burocracia, adversária da eficiência e da Justiça.  
Sugere, ainda, a extinção do Conselho da Justiça Federal, o que não se compreende.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:15318 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 1o. do art. 205 do Projeto de Constituição.  
Suprima-se o parágrafo primeiro, do artigo  
205, do Projeto, passando o seguinte a parágrafo único. 
Justificativa 
Propõe-se a supressão do § 1º do art. 205 do Projeto, tendo em conta que o art. 201, inciso III, só 
admite a interposição de recurso extraordinário quando a decisão recorrida tiver sido proferida “em 
única ou última por outros Tribunais”. Ademais, trata-se de texto de redação obscura e equívoca.  
Parecer:   
   Pela aprovação. Válido, os fundamentos de justificação. 
    
   EMENDA:15330 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à letra "d", do inciso I,  
do art. 205, do Projeto de Constituição.  
Dê-se à letra "d", do inciso I, do artigo 205  
do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 205 - ................................ 
I - ...................................... 
d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer  
Tribunais, ressalvado o disposto no art. 201, item  
I, alínea "e"; entre Tribunal e juízes a ele não  
subordinados; e entre juízes subordinados a  
Tribunais diversos". 
Justificativa 
Com o texto do Projeto não alcança todas as hipóteses de conflitos a emenda tem por exclusivo 
compatibilizar a competência entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, para 
julgar os conflitos.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
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   EMENDA:15331 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à letra "b", do inciso I  
do art. 205 do Projeto de Constituição.  
Dê-se à letra "b", do artigo 205, do Projeto,  
a seguinte redação:  
"Art. 205 - .................................. 
I - ...................................... 
b) - os mandatos de segurança e o "habeas  
data" contra atos de Ministro de Estado, do  
Presidente do Tribunal ou de seus órgãos". 
Justificativa 
Desde a Constituição de 1946, com a criação do Tribunal Federal de Recursos, atribuiu-se a este a 
competência para julgar mandatos de segurança contra atos dos Ministros de Estado. Não se 
recomenda seja transferida mencionada atribuição para o Supremo Tribunal Federal, 
sobrecarregando-o, mas para o Superior Tribunal de Justiça, que absorveu parte da competência do 
Tribunal Federal de Recursos. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
    
   EMENDA:15332 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa à letra "a", do inciso I  
do art. 205 do Projeto de Constituição.  
Dê-se à letra "a", do inciso I, do artigo  
205, do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 205 - ................................... 
I - .......................................... 
a) - nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios, os  
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e dos do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais." 
Justificativa 
Com a regra de competência é a do Tribunal Superior julgar o membro do Tribunal ou juiz que lhe é 
imediatamente inferior, pelo que se vê dos arts. 201, inciso I, alínea b e 208, inciso I, alínea a, a 
emenda procura seguir a sistemática do Projeto.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
    
   EMENDA:18492 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescentar, na letra "a", do Inciso I, do  
Artigo 205, a seguinte expressão, "os Prefeitos,  
os Deputados Estaduais e os Vereadores", ficando  
assim redigido:  
Art. 205 . ..................................  
I - ........................................  
a) os membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho, os do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais; os Prefeitos, os  
Deputados Estaduais e os Vereadores que cometerem  
crime fora do Estado onde exercerem seus mandatos; 
Justificativa 
Suprir uma ausência neste projeto e em virtude de outra emenda.  
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:18634 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON BARBOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a alínea a, do inciso I, do artigo 205,  
da Seção III, do capítulo IV, do Título V, deste  
projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 205 ....................................  
I ..........................................  
a - os Membros dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e os do Ministério Público da União, que  
oficiem, os Vereadores, os Prefeitos e Vice-  
Prefeitos e Vice-Prefeitos e os Deputados  
Estaduais, cujos crimes sejam efetuados fora do seu Estado. 
Justificativa 
Em emenda procura eliminar uma discriminação do presente Projeto de Constituição, que não arrolou 
entre os que podem ser julgados e processados originariamente, os Vereadores, Prefeitos e Vice-
Prefeitos e Deputados Estaduais, que cometeram crimes fora do seu Estado e a Corte competente 
para o julgamento, que é, o Superior Tribunal Federal. 
Parecer:   
   A Emenda pretende inserir no texto da Constituição Federal matéria típica de legislação 
infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:19859 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 91  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Transfira-se a letra "f" do inciso I do art.  
201 para o inciso I do art. 205, onde será  
numerado com a letra "e", renumeradas as seguintes: 
Justificativa 
Os conflitos de atribuições referidos na letra “f” devem passar a competências do Superior Tribunal de 
Justiça. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
    
   EMENDA:19866 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 à letra "a" do inciso I do Art. 205 a seguinte redação:  
Art. 205 - ..................................  
I - ........................................  
a) - os desembargadores dos Tribunais de  
Justiça dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios, os Chefes de Missão Diplomática de  
caráter permanente, nos crimes de responsabilidade. 
Justificativa 
A competência para julgar essas pessoas deve ser do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo 
Tribunal Federal. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
    
   EMENDA:20212 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
1. Dá à alínea "b" do art. 201, I, a seguinte redação:  
"b) nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os membros do Superior Tribunal de Justiça".  
2. Dá à alínea "a" do art. 205, I, a seguinte redação:  
"a) os membros dos Tribunais Federais,  
excetuados os do Supremo tribunal Federal e do  
Superior Tribunal de Justiça; os do Tribunal de  
Contas da União e dos Tribunais de Justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios; os  
membros do Ministério Público que oficiem perante  
esses Tribunais; e os chefes de Missão Diplomática  
de caráter permanente" 
Justificativa 
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A presente emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
O Superior Tribunal de Justiça esta sendo criado, com numero razoável de Ministros, para desafogar 
o Supremo Tribunal Federal; e emenda transfere para a nova Corte parte da competência atribuída 
ao STF, em matéria que se encarta perfeitamente dentro da natureza e finalidades do Superior 
Tribunal de Justiça. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
    
   EMENDA:20214 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Suprime as alíneas "d" e "f", do art. 201, I,  
transferindo as regras respectivas para o art.  
205, I, onde passam a figurar como alíneas "h" e "i". 
Justificativa 
A presente emenda é originária do Conselho Federal da OAB.  
Trata-se de transferir para o Superior Tribunal de Justiça o julgamento de alguns casos atribuídos 
pelo Projeto ao Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça esta sendo criado para 
desafogar o volume de trabalho do Supremo Tribunal Federal, como uma espécie de tribunal superior 
da Federação; cabe perfeitamente dentro de sua competência, onde se situa melhor, o julgamento de 
conflitos entre unidades da Federação.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
    
   EMENDA:20218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitui no inciso III do art. 205 a locução  
"recurso especial" por "recurso extraordinário", e  
dá ao § 1o. desse artigo a seguinte redação:  
"§ 1o. - O recurso extraordinário pode ser  
interposto indiferentemente ao Supremo Tribunal  
Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça,  
segundo a competência de cada qual, mas a opção do  
recorrente por um desses Tribunais implica  
renúncia de qualquer recurso em relação ao outro". 
Justificativa 
A presente emenda é originaria do Conselho Federal da OAB.  
O recurso que o projeto designa como “especial” é, tecnicamente, recurso extraordinário. Alterou-se a 
designação para evitar a confusão entre os recursos extraordinários cujo conhecimento se defere ao 
Supremo, e aqueles cujo conhecimento se estregou ao Superior Tribunal de Justiça. 
A solução do projeto não parece boa, pois cria as siglas caos uma nova instancia (recurso 
extraordinário contra decisão proferida em recurso especial), e admite duplicidade de recursos 
(especial ou extraordinário), contra a mesmo acórdão; em todos os casos, conspira contra a 
celeridade da justiça. 
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A emenda restringe essa exagerada gama de recursos em favor da maior rapidez da prestação 
jurisdicional.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20801 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à letra "d", do Inciso I, do Art. 151  
do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 151  
I - ........................................  
"d" - os conflitos de jurisdição entre  
quaisquer Tribunais, ressalvado o disposto no art.  
148, item I, alínea "e" entre Tribunais e Juízes  
a ele não subordinados e entre juízes subordinados  
a Tribunais diversos." 
Justificativa 
A Emenda visa, exclusivamente, compatibilizar o instituto processual do conflito de jurisdição, 
principalmente entre o S.T.F e o S.T.J. 
Parecer:   
   Cuida a Emenda de aprimorar o texto do artigo 151 do Substitutivo, que define a competência do 
Superior Tribunal de Justiça.  
A proposição foi parcialmente acolhida na nova versão, a ser ofertada ao exame dos Srs. 
Constituintes.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:20809 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se à letra "i" do inciso I do art. 148 e à  
letra "b" do art. 151, do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
Art. 148. ..................................  
I - ......................................  
"i" - os mandatos de segurança e o habeas-  
data contra atos do Presidente da República, do  
Primeiro-Ministro, das Mesas da Câmara e do Senado  
da República, do Supremo Tribunal Federal, do  
Tribunal de Contas da União, ou de seus  
Presidentes, do Procurador-Geral da República, bem  
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como os impetrados pela União contra atos de  
Governos Estaduais ou do Distrito Federal"  
Art. 151. ..................................  
I - ......................................  
"b" - os mandatos de segurança e o habeas-  
data contra atos de Ministro de Estado, do  
Presidente do Tribunal ou de seus órgãos" 
Justificativa 
Data vênia, após a criação do T.R.F., retirou-se do S.T.F. a competência para apreciar e julgar 
mandatos de segurança contra atos dos Ministros de Estado, totalmente inconveniente, retroceder e 
tornar ao ponto primitivo. 
Parecer:   
   Ao justificar sua Emenda, assim se manifestou o nobre autor:  
"Data vênia, após a criação do TFR, retirou-se do STF a competência para apreciar e julgar 
mandados de segurança contra atos de Ministros de Estado. Totalmente inconveniente, retroceder e 
tornar ao ponto primitivo."  
Também com a devida vênia, o texto do Substitutivo não alberga tal preceito.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:21122 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inc. I, do art. 139, do  
SUBSTITUTIVO DO ILUSTRE RELATOR, e remunere-se os demais. 
Justificativa 
O inciso I, do art. 139, dispõe que compete, privativamente, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais 
de justiça, o julgamento dos Juízes Estaduais e do Distrito Federal, dos Membros do Ministério 
Público, que lhes são adstritos, e dos Conselheiros dos Tribunais de Constas, nos crimes comuns e 
de responsabilidade ressalta a competência da justiça Eleitoral. 
Data vênia, essa disposição é suprimir uma instância recursal.  
Ora, cabe aos Tribunais, regulamentarem seus próprios regimentos internos, portanto, não compete 
aos Tribunais Superiores o processo e julgamento dos Juízes Estaduais, membros do Ministério 
Público e Conselheiros.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:21145 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do inciso I do artigo 151, a seguinte redação:  
a - nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os desembargadores dos tribunais de justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios, os  
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membros dos tribunais de contas dos Estados e do  
Distrito Federal bem como dos tribunais regionais  
federais, dos tribunais regionais eleitorais e do  
trabalho, dos procuradores-gerais de justiça e dos  
membros do Ministério Público da União que oficiem  
junto à tribunais; 
Justificativa 
Deve-se afastar influência de qualquer natureza que o relacionamento do Procurador-Geral de 
Justiça com o Tribunal junto ao qual oficie possa acarretar, quando de seu julgamento.  
Deslocando-se a competência para o Superior Tribunal de Justiça, garante-se a imparcialidade e 
isenção do julgamento. 
A mesma preocupação inspirou por certo a inclusão dos desembargadores dos tribunais de justiça.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22161 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 151, inciso I, a  
letra "e", com a seguinte redação:  
Artigo 151 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
............................................  
e) - Os Deputados Estaduais, os prefeitos, os  
vice-prefeitos e os vereadores, nos crimes comuns  
e de responsabilidade cometidos fora do Estado  
onde exercerem seus mandatos. 
Justificativa 
Dar compatibilidade com outra emenda anterior. 
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22598 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Acrescente-se ao Artigo 151, inciso I, letra  
"g", com a seguinte redação:  
Artigo 151 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
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I - processar e julgar originariamente:  
..................................................  
g) os Deputados Estaduais, os Prefeitos, os  
Vice-Prefeitos e os Vereadores, nos crimes comuns  
e de responsabilidade cometidos fora do Estado  
onde exercerem seus mandatos. 
Justificativa 
Dar compatibilidade com outra emenda anterior.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22740 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 151, item I alínea  
"a" e item III  
Suprima-se da alínea 'a' do item I, e do  
item III, do Art. 151 do Projeto de Constituição  
as expressões 'e Territórios'. 
Justificativa 
Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia 
e equidade, não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdrúxula, ditatorial 
e antijurídica. Somente quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta 
desse modelo político administrativo sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar 
essa anomalia do contexto da Federação Brasileira. 
Considerando que o atual Projeto de Constituição, de forma justa, contempla os Territórios de 
Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar 
de vez da Federação Brasileira essa figura arbitraria de Território Federal.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:23023 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se a seguinte alínea ao inciso I  
do artigo 151 do Substitutivo do Relator ao  
Projeto da Constituição:  
"Art. 151 - ...............................  
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I - .................................  
g) as causas sujeitas à sua jurisdição,  
processadas perante quaisquer juízes e tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-  
Geral da República, quando decorrer imediato  
período de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança, ou às finanças públicas, para que  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido". 
Justificativa 
A avocação de causa, nos casos previstos na transcrita alínea, deve ser incluída na competência do 
Tribunal Superior de Justiça, que, na sistemática do Substitutivo, passou a Tribunal Nacional, 
cabendo-lhe, em última instância, velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal. Por 
isso, fundando-se a demanda em ofensa à lei, e não em inconstitucionalidade, deve a avocação ser 
feita referida Corte de Justiça. 
Parecer:   
   A Emenda em epígrafe tem por escopo o aprimoramento do art. 151 do Substitutivo, que define a 
competência do Superior Tribunal de Justiça.  
Acolho integralmente a proposição, pelos fundamentos expostos. 
    
   EMENDA:23035 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dê-se a seguinte redação à alínea "c" do  
inciso I do art. 151 do Substitutivo do Relator ao  
Projeto de Constituição:  
"Art. 151 - ...................................... 
I - ......................................... 
c) os "habeas corpus", quando o coator ou  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
alínea "a" deste item, ou quando o coator for  
Ministro de Estado, ressalvada a competência da  
Justiça Eleitoral. 
Justificativa 
No contexto da Constituição em vigor, cabe ao Tribunal Federal de Recursos processar e julgar 
originariamente “habeas corpus” “quando a autoridade coatora for Ministro de Estado” (art. 122,  
I, “d”). 
O Substitutivo, acerca do tema, não inclui referidas causas dentre as de competência originária dos 
Tribunais, o que enseja interpretar sejam elas julgadas pela Justiça Federal de 1º grau.  
Como o “habeas corpus” é causa de natureza mandamental, á vista da sistemática do Substitutivo, 
tudo aconselha seja incluído na competência originaria do Tribunal Superior de Justiça, como ocorreu 
com o mandato de segurança. Recomenda-se fique ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.  
Parecer:   
   A Emenda em epígrafe tem por escopo o aprimoramento do art. 151 do Substitutivo, que define a 
competência do Superior Tribunal de Justiça.  
Acolho integralmente a proposição, pelos fundamentos expostos. 
    
   EMENDA:23732 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA  
Dispositivo emendado: alínea /f", do inciso  
I, do art. 154  
Acrescentar uma alínea, que seria a "f", do  
inciso I do art. 154, com a seguinte redação:  
"f) os crimes políticos, os contra a  
integridade territorial e a soberania do Estado".  
Em consequência, suprimir essa previsão do  
inciso IV do art. 155. 
Justificativa 
A relevância dos crimes políticos e dos cometidos contra a integridade territorial e soberania do 
Estado justifica a transparência de competência para o seu julgamento da justiça comum federal de 
primeira instância para a originaria dos Tribunais Regionais Federais. Desnecessária enfatizar a 
importância de tais julgamentos que decorre, inclusive, da circunstância de caber, dessas decisões, 
recurso ordinário para o Supremo (art. 151, II, “c”) – que não podem ficar fragmentados na 
competência de todos os juízes federais do País, com graves riscos à própria militância democrática. 
Razoável será, então, o reexame dessa competência, afigurando-se mais correto atribui-la aos 
mencionados Tribunais, originariamente.  
Parecer:   
   O art. 151, II, "c", citado na Justificativa, não estabelece recurso, para o Supremo Tribunal, das 
sentenças proferidas no julgamento de crimes contra a integridade territorial e a soberania do Estado. 
Começar o julgamento deles na segunda instância seria suprimir o duplo grande jurisdição.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:23736 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 151, inciso III, do Substitutivo.  
Acrescentar ao art. 151, inciso III, do  
Substitutivo, um parágrafo 1o., renumerando-se o  
parágrafo único para 2o., com a seguinte redação:  
Art. 151 - ..................................  
III - ......................................  
§ 1o. - O julgamento do recurso  
extraordinário, interposto, juntamente com recurso  
especial, aguardará o julgamento do Superior  
Tribunal de Justiça, sempre que a decisão puder  
prejudicar a do Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
A presente emenda visa restabelecer a previsão do Projeto para se evitar a prejudicialidade em 
decorrência de uma possível solução com decisões divergentes, toda vez que a matéria recursal 
tenha escapada para ambos os Tribunais Superiores. 
Nada mais justo que se aguarde a decisão menos abrangente, do Superior Tribunal de Justiça para, 
oportunamente, dirimir-se a questão no Supremo Tribunal Federal. 
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
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a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24142 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 151, item I, dispositivo com a seguinte redação:  
"g) os Conselheiros dos Tribunais de Contas  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 
Justificativa 
A medida se exige para que sejam adequados foro e julgamento a que ficam sujeitos os Conselheiros 
dos Tribunais de Contas especificados, de modo a se manter coerente o principio de equiparação em 
relação aos Desembargadores dos Tribunais de Justiça.  
Parecer:   
   A matéria prevista na Emenda melhor será disciplinada na legislação a que se refere o parágrafo 
1o. do art. 171 do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:25505 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Projeto de Constituição - Substitutivo do  
Relator (26-8-87).  
Artigo 151 - inciso III - Alínea "B"  
Suprima-se, no art. 151, inciso III, a alínea "b". 
Justificativa 
Quando a lei local invade a esfera reservada à lei federal, parece do vício de inconstitucionalidade. 
Destarte, a hipótese prevista na alínea cuja supressão se insere já se acha contemplada na 
competência do Supremo Tribunal Federal (art. 148, inciso III, alínea a). 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão da alínea "b" do inciso III do art. 151 que fixa a competência do 
Superior Tribunal de Justiça. Procede a razão invocada.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:25772 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva na alínea a, do inciso I,  
do art. 151, da Seção III, Do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo IV, Do Poder Judiciário, do  
Título V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Suprima-se, na alínea a, do inciso I, do art.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 100  

 

151, a expressão:  
Art. 151 - ..................................  
I - ........................................  
a) - ... "que oficiem perante tribunais". 
Justificativa 
Em relação ao Ministério Público da União, a proposta dá a prerrogativa de foro apenas para os 
membros que “oficiem perante tribunais”. 
Ocorre que a organização do Ministério Público da União difere da dos Estados, pois não há, lotação 
em função de entrâncias ou de tribunais. Exigindo o serviço, qualquer dos membros poderá funcionar 
em processo da competência dos tribunais, porquanto na organização das carreiras do Ministério 
Público da União não se leva em conta as instancias perante as quais seus membros oficiam.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26289 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado - Artigo 151  
Redija-se o artigo 151:  
"Artigo 151 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, os juízes federais, os juízes do  
trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
Público da União, nos crimes comuns e de responsabilidade;  
c) os "habeas-corpus" e mandados de  
segurança contra ato de Ministro de Estado,  
Presidente do Tribunal ou de seus órgãos e  
membros, e do responsável pela direção geral da  
Polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre  
Tribunais Regionais Federais e juízes subordinados  
a outros Tribunais Regionais Federais, e entre  
juízes subordinados a tribunais diversos.  
II - julgar, em recurso ordinário, os  
"habeas-corpus" e mandados de segurança  
decididos, originariamente, pelos Tribunais  
Regionais Federais.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão contrariar dispositivo da Constituição,  
violar letra de tratado ou lei federal, declarar  
sua inconstitucionalidade, ou divergir de julgado  
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do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal  
Superior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal. 
Justificativa 
Mantemos as Sugestões do S.T.F. apresenta das à Comissões Provisória de Estudos 
Constitucionais, e que o órgão Supremo da Justiça Brasileira considerou hábil para a estruturação 
judiciária superior do País.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26406 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se as referências, contidas no  
Projeto, relativamente ao "HABEAS-DATA",  
especialmente as do art. 19, item II, art. 21,  
art. 148, item I, alínea "i", art. 151, item I,  
alínea "b", art. 154, item I, alínea "c". 
Justificativa 
Não há necessidade de ser criado este novo instituto jurídico. O mandato de segurança já contempla 
todas as hipóteses previstas. Além do mais, o nome é uma mistura de idiomas e não se recomenda 
tamanha exibição de preciosismo em um texto constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão das referências ao Habeas-Data. Tratando-se de feliz inovação do 
direito constitucional brasileiro, a Emenda perde o senso de oportunidade.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26716 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva na alínea "a", do inciso I,  
do art. 151, da Seção III, do Superior Tribunal de  
Justiça, do Capítulo IV, do Poder Judiciário, do  
Título V, da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Suprima-se, na alínea "a", do inciso I, do  
art. 151, a expressão:  
Art. 151 - ................................... 
I - .................................... 
a) - "que oficiem perante tribunais". 
Justificativa 
Em relação ao Ministério Público da União, a proposta dá a prerrogativa de foro apenas para os 
membros que “oficiem perante tribunais”. 
Ocorre que a organização do Ministério Público da União difere da dos Estados, pois não há lotação 
em função de entrâncias ou de tribunais. Exigindo o serviço, qualquer dos membros poderá funcionar 
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em processo da competência dos tribunais, porquanto na organização das carreiras do Ministério 
Público da União não se leva em conta as instancia perante as quais seus membros oficiam.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27074 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 151, III, a e b  
Emenda: Suprimir estas alíneas e integrar o c  
ao corpo do inciso III, que fica com a seguinte redação:  
"Art. 151 - .............................  
III - julgar, em recurso especial, as causas  
decididas, em única ou última instância, pelos  
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,  
quando a decisão recorrida der à lei federal  
interpretação divergente da que lhe haja atribuído  
outro Tribunal". 
Justificativa 
Estaticamente, numa avaliação estritamente fundada em dados numéricos, com essa competência, 
como previsto no Substitutivo emendado, o Superior Tribunal de Justiça estará congestionado e 
condenado, por este motivo, á inocuidade em poucos meses. O atual Supremo Tribunal Federal já 
estaria nessa situação, não pudesse restringir o volume de recursos com base neste fundamento (o 
Art. 151, III, a e b do Substitutivo tem idêntica redação do Art. 119, III, a e b da atual Constituição) 
pelo expediente de arguição de relevância (§ 1º do mesmo preceito da atual Constituição, com a 
redação dada pela Emenda nº 7/77). Estima-se que cerca de 80% dos recursos com esse 
fundamento são indeferidos por esse expediente, com o Substitutivo emendando não prevê essa 
arguição de relevância julgamento secreto e não fundamentado, condenado à unanimidade, não será 
difícil supor o referido congestionamento desse novo Tribunal, mantida tal competência. Ademais, a 
manutenção desse recurso implica numa indesejada terceira instancia, quando se reconhece e se 
assegura o duplo grau de jurisdição, certo que, além disso, atentaria contra o maior anseio do 
(atentaria contra o maior anseio do) povo brasileiro no tocante à Justiça, o desejo de uma resposta 
judicial mais rápida, menos morosa. A presente emenda visa evitar os inconvenientes apontados e 
transforma o Superior Tribunal de Justiça numa verdadeira Corte de Cassação, uniformizando a 
interpretação do direito nacional, como necessário num Estado Federativo.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   
   EMENDA:28514 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No  
Dê-se à letra "a" do inciso I do Art. 151 a seguinte redação:  
Atr. 151 - ..................................  
I - ........................................  
a)- Nos crimes comuns e de responsabilidade,  
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos  
Estados, do Distrito Federal e Territórios, os  
membros do Tribunal de Contas dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho, dos membros do Ministério Público da  
União que oficiem perante os Tribunais e os chefes  
de missão diplomática de caráter permanente. 
Justificativa 
A competência para julgar esses titulares deve ser do Superior Tribunal de Justiça e não do Supremo 
Tribunal Federal. 
Parecer:   
   Cuida a Emenda de aprimorar o texto do artigo 151 do Substitutivo, que define a competência do 
Superior Tribunal de Justiça.  
A proposição foi parcialmente acolhida na nova versão, a ser ofertada ao exame dos Srs. 
Constituintes.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:28624 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Transfira-se a letra "f" do inciso I do art. 148 para o inciso I do art. 151, onde será  
numerado com a letra "e", renumeradas as seguintes. 
Justificativa 
Os conflitos de atribuições referidos na letra “f” devem passar à competência do Superior Tribunal de 
Justiça. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva retirar da competência originária do STF processo e julgamento dos conflitos de 
atribuições enumerados na alínea "f" do inciso I do art. 148 do Substitutivo, sugerindo que sejam 
efetivados pelo Superior Tribunal de Justiça.  
O novo Substitutivo agasalhará essa pretensão.  
Pela aprovação. 
    
   
   EMENDA:30039 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Artigo 151, inciso I, a  
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letra "e", com a seguinte redação:  
Artigo 151 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar originariamente:  
.............................................  
e) os Deputados Estaduais, os Prefeitos, os  
Vice-Prefeitos e os Vereadores, nos crimes comuns  
e de responsabilidade cometidos fora do Estado  
onde exercerem seus mandatos. 
Justificativa 
Dar compatibilidade com outra emenda anterior. 
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:30201 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a Seção III - Do Superior Tribunal  
de Justiça, do Capítulo IV, do Título V, do  
Substitutivo do Relator, transferindo-se as suas  
atribuições, constantes do artigo 151, para o  
Supremo Tribunal Federal: 
Justificativa 
Em outras emendas, por nós apresentadas, propomos uma série de medidas visando a criação da 
Corte Constitucional, que terá competência para processar e julgar todas as questões constitucionais. 
Em consequência, essas questões deixarão de ser apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal (art. 
147 do Substitutivo).  
Para suprir a falta do Tribunal Superior delineado nos artigos 150 e 151 do Substitutivo, propomos 
seja a sua competência transferida para o Supremo Tribunal Federal.  
Parecer:   
   Pela rejeição, de acordo com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:30987 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   EMENDA (ADITIVA) Título V - Capítulo IV - Seção III  
Acrescente-se, no Art. 151, item I alínea "a",  
após a expressão "do Distrito Federal e  
Territórios", a expressão "e dos Municípios". 
Justificativa 
O foro previsto precisa abranger todos os Tribunais, inclusive os Tribunais de Contas do Município do 
Rio de Janeiro e do Município de São Paulo, que fiscalizam orçamentos bem superiores aos de 
muitos Estados. 
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Parecer:   
   Com a Emenda em exame, lembra seu autor a existência, em alguns Estados, de Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, não abarcados pelas disposições da alínea "a" do artigo 151.  
A proposição não merece acolhida, pois essa competência melhor estaria delineada no texto das 
Constituições Estaduais. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31057 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 151  
Dê-se à Alínea A, do inciso I do art. 151 do  
Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão  
de Sistematização a seguinte redação:  
Art. 151, I, A:  
"Nos crimes comuns e de responsabilidade dos  
membros do Ministério Público da União que oficiem  
perante Tribunais". 
Justificativa 
As causas que envolvem os membros do Ministério Público da União não podem ser 
necessariamente julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que em verdade apenas corrige e pune os 
membros do Poder Judiciário.  
Desta forma, fica atribuída ao Superior Tribunal de Justiça a atribuição de julgá-los, sendo de se 
salientar que os que atuam no primeiro grau de jurisdição serão julgados pelos Tribunais aos quais 
estão diretamente vinculados. 
Parecer:   
   Os crimes comuns já estão previstos no item que se pretende emendar. Os demais não existem. 
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32000 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação à alínea "c" do  
inciso I do art. 151 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Art. 151 - ................................... 
I - ........................................... 
c) os "habeas corpus", quando o coator ou  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
aliena "a" deste item, ou quando o coator for  
Ministro de Estado, ressalvada a competência da  
Justiça Eleitoral. 
Justificativa 
No texto da Constituição em vigor, cabe ao Tribunal Federal de Recursos processar e julgar 
originariamente “habeas corpus” “ quando a autoridade coatora for Ministro de Estado” (art. 122, I, 
“d”). 
O Substitutivo, acerca do tema, não inclui referidas causas dentre as de competência originaria dos 
Tribunais, o que enseja interpretar sejam elas julgadas pela Justiça Federal de 1º grau.  
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Como o “habeas corpus” é causa de natureza mandamental, à vista da sistemática do Substitutivo, 
tudo aconselha seja incluído na competência originaria do Tribunal Superior de Justiça, como ocorreu 
com o mandato de segurança. Recomenda-se fique ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 
Parecer:   
   A Emenda em epígrafe tem por escopo o aprimoramento do art. 151 do Substitutivo, que define a 
competência do Superior Tribunal de Justiça.  
Acolho integralmente a proposição, pelos fundamentos expostos. 
    
   EMENDA:32211 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se a seguinte alínea ao inciso I  
do artigo 151 do Substitutivo do Relator ao  
Projeto da Constituição:  
"Art. 151 - ..................................  
I - .........................................  
g) as causas sujeitas à sua jurisdição,  
processadas perante quaisquer juízes e tribunais,  
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-  
Geral da República, quando decorrer imediato  
perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à  
segurança, ou às finanças públicas, para que  
suspendam os efeitos da decisão proferida e para  
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido." 
Justificativa 
A avocação de causa, nos casos previstos na transcrita alínea, deve ser incluída na competência do 
Tribunal Superior de Justiça, que, na sistemática do Substitutivo, passou a Tribunal Nacional, 
cabendo-lhe, em ultima instancia, velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal. Por 
isso, fundando-se a demanda em ofensa à lei, e não em inconstitucionalidade, deve a avocação ser 
feita pela referida Corte de Justiça. 
Parecer:   
   A Emenda em epígrafe tem por escopo o aprimoramento do art. 151 do Substitutivo, que define a 
competência do Superior Tribunal de Justiça.  
Acolho integralmente a proposição, pelos fundamentos expostos. 
    
   EMENDA:32212 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Aditiva  
Dê-se às letras "a" "b" e "c" do inciso I do  
art. 151 a seguinte redação:  
I - .........................................  
a) Nas infrações penais comuns e de  
responsabilidade, os membros de qualquer Tribunal  
da União ou dos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, ressalvado o disposto no art. 148; os  
membros do Ministério Público da União que oficiem  
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perante Tribunais; os membros dos Tribunais de  
Contas da União, dos Estados e do Distrito  
Federal; o chefe de missão diplomática permanente;  
b) Os "habeas corpus", quando o coator ou  
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na  
alínea "a" deste item, ou quando o coator for  
Ministro de Estado, ressalvada a competência da  
Justiça Eleitoral.  
c) O mandado de segurança e habeas data e  
contra ato de Ministro de Estado e qualquer  
Tribunal da União - excetuado o Supremo Tribunal  
Federal - ou Tribunal de Justiça Estadual, do  
Distrito Federal e de Territórios;  
Inclua-se no inciso I do art. 151, as  
seguintes letras reordenando-se as atuais alíneas "e" e "f"  
e) O conflito de atribuições entre  
autoridades administrativas e judiciárias da  
União, ou entre autoridades judiciárias de um  
Estado e as administrativas de outro, ou do  
Distrito Federal, ou entre as deste e as da União;  
f) As causas de conflitos entre a União e os  
Estados, entre a União e o Distrito Federal, ou  
entre uns e outros, inclusive as respectivas  
entidades de administração indireta;  
i) A execução de sentença na causa de sua  
competência originária, facultada a delegação de  
atos processuais; 
Justificativa 
A competência do Superior Tribunal de Justiça fica melhor alinhada. 
A emenda transfere para o Superior Tribunal de Justiça parte da competência reservada pelo projeto 
ao Supremo Tribunal Federal. Objetiva caracterizar o Supremo, menos como uma quarta instância (o 
que seria extremamente danoso para a rápida solução dos conflitos) do que como uma Corte 
encarregada da guarda da Constituição, das garantias constitucionais, de soberania, e foro 
privilegiado para julgamento das autoridades superiores.  
Parecer:   
   Cuida a Emenda de aprimorar o texto do artigo 151 do Substitutivo, que define a competência do 
Superior Tribunal de Justiça.  
A proposição foi parcialmente acolhida na nova versão a ser ofertada ao exame dos Srs. 
Constituintes.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:32229 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescenta ao inciso III do art. 151 a  
locução "excetuado o disposto no art. 148, II,  
"c", dando-lhe a seguinte redação:  
III - Julgar em recurso especial, excetuado o  
disposto no art. 148, II, "c", as causas  
decididas, em única ou última instância pelos  
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,  
quando a decisão recorrida:" 
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Justificativa 
O art. 148, II, “c”, dá ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar, em grau de recurso, o 
crime político. Essa competência não pode caber, simultaneamente, ao Superior Tribunal de Justiça 
(art. 151, III, c/c art. 154, II, e art. 155, IV) devendo-se optar pela competência de um ou de outro.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32647 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 - Artigo 148  
Redija-se o artigo 148:  
"Artigo 148 - Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes dos Tribunais Regionais Federais  
e do Trabalho, os juízes federais, os juízes do  
trabalho, os membros dos Tribunais de Contas dos  
Estados e do Distrito Federal e os do Ministério  
Público da União, nos crimes comuns e de  
responsabilidade;  
c) os "habeas corpus" e mandados de segurança  
contra ato de Ministro de Estado, Presidente do  
Tribunal ou de seus órgãos e membros, e do  
responsável pela direção geral da polícia Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre  
os Tribunais Regionais Federais e juízes  
subordinados a outros Tribunais Regionais  
Federais, e entre juízes subordinados a tribunais diversos.  
II - julgar, em recurso ordinário, os  
"habeas corpus" e mandados de segurança decididos,  
originariamente, pelos Tribunais Regionais Federais.  
III - julgar, mediante recurso especial, as  
causas decididas em única ou última instância  
pelos Tribunais Regionais Federais, quando a  
decisão contrariar dispositivo da Constituição,  
violar letra de tratado ou Lei Federal, declarar  
sua inconstitucionalidade, ou divergir de julgado  
do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal  
Superior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal. 
Justificativa 
A competência do Tribunal Superior Federal é a que surge com a criação dos Tribunais Regionais 
Federais.  
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva dar nova redação ao artigo 151, que cuida da competência do Superior 
Tribunal de Justiça.  
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Com a devida vênia, entendemos que o texto proposto não se harmoniza com o espírito que norteou 
a elaboração do projeto.  
Pela rejeição. 
    
    
   EMENDA:34730 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 151, Inciso I, alínea  
"a", a expressão "e dos Municípios", após a  
expressão "os membros dos Tribunais de Contas dos  
Estados, e do Distrito Federal". 
Justificativa 
Em alguns Estados brasileiros a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios vem sendo 
feita pelo Conselho ou Tribunal de Constas dos Municípios. 
Parecer:   
   Com a Emenda em exame, lembra seu autor a existência, em alguns Estados, de Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, não abarcados pelas disposições da alínea "a" do artigo 151.  
A proposição não merece acolhida, pois essa competência melhor estaria delineada no texto das 
Constituições Estaduais. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:35102 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 28 a seguinte redação:  
"Art. 28. ..................................  
............................................  
§ 2o. Os Territórios Federais integram a  
União, podendo ser divididos em Municípios, aos  
quais se aplicarão, no que couber, o disposto no  
Capítulo IV deste Título."  
Suprima-se a expressão "e os Territórios"  
dos itens XII e XIII do art. 31, do item XVI do  
art. 32, do item VII do art. 134, do art. 136, do  
item I do art. 139, do § 2o. do art. 142, do item  
II do § 2o., do art. 144, da alínea "c" do item I  
do art. 148, da alínea "a" do item I do art. 151,  
da alínea "a" do item II do art. 151, da alínea  
"b" do item II do art. 151, do item III do art.  
151, do item IV do art. 179, do parágrafo único do  
art. 179, da Seção VIII do Capítulo IV e da alínea  
"d" do item II do § 1o. do art. 93.  
[...] 
Justificativa 
Esta Emenda múltipla decorre de anterior, por não oferecida, em que oferecemos nova configuração 
constitucional ao Distrito Federal.  
Destarte, em razão da autonomia politica limitada que atribuímos ao Distrito Federal, este já não mais 
faz parte da União como o é Território, na verdade uma “longa manus” da União. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 110  

 

Não mais se justifica, portanto, o Poder Judiciário e o Ministério Público dos Territórios e do Distrito 
Federal serem um só. 
Como corolário desse raciocínio elaboramos a presente Emenda não qual visamos ao 
desmembramento do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e 
dos Territórios, colocando a estes sob a jurisdição da União. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00647 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Aditiva  
Dispositivos Emendados: Art. 129, I, g e art. 126, I.  
Suprima-se a alínea g do art. 129, I.  
Acrescente-se ao art. 126, I, onde couber, a  
seguinte alínea:  
Art. 126. Compete ao Supremo Tribunal  
Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,  
cabendo-lhe:  
I - processar e julgar, originariamente: as  
causas sujeitas à sua jurisdição processadas  
perante quaisquer juízes e tribunais, cuja  
aprovação deferir, a pedido do Procurador-Geral da  
República, quando ocorrer imediato perigo de grave  
lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finanças  
públicas, para que sejam suspensos os efeitos da  
decisão proferida e para que o conhecimento  
integral da lide lhe seja devolvido; 
Justificativa 
A avocatória consta da competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 119, I, letra o, da 
Constituição em vigor), desde a Emenda Constitucional nº 7, de 13.04.77. No Projeto (A), o instituto 
passou para a competência do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a Suprema Corte não pode 
ficar desfalcada de tal instrumento, que tem sido usado raras vezes, em causas da maior importância, 
quando se torna urgente uma decisão do Supremo Tribunal a respeito de questão litigiosa. 
Sugerimos, portanto, o retorno da avocatória para a competência originária do Supremo Tribunal 
Federal. 
Parecer:   
   Sugere esta emenda, de autoria do ilustre Constituinte Oscar Correa Júnior, que seja supressa a 
alínea "g" do art. 129, I, e que se acrescente ao art. 126, I, onde couber, alínea que defira ao 
Supremo Tribunal Federal competência para processar e julgar, originariamente, as causas sujeitas  
a sua jurisdição  processadas perante quaisquer juízes e tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do 
Procurador-Geral da República, quando ocorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança ou às finanças públicas para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida e para 
que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido.  
Tem a emenda conteúdo político e jurídico saudável, conveniente.  
Pela aprovação nos termos de emenda coletiva número 2p02040-2. 
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   EMENDA:01007 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA / ADITIVA  
Suprima-se a alínea J do inciso I do art.  
126, do Projeto de Constituição (A), acrescentando-lhe no art. 129, inciso I, a seguinte alínea:  
"Art. 126 ..................................  
I - ........................................  
J - Suprimir".  
"Art. 129 - ................................  
I - processar e julgar, originariamente:  
............................................  
i) - a representação do Procurador-Geral da  
República, nos casos definidos em lei  
complementar, para interpretação de lei ou ato  
normativo federal". 
Justificativa 
De acordo com a sistemática adotada pelo Projeto, competente ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, e guarda da Constituição (ver. Art. 126), ao passo que ao Superior Tribunal de 
Justiça, Tribunal de Ordem Nacional, velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal 
(ver art. 129, inciso III). Portanto não se justifica, na competência da Alta Corte, a representação para 
interpretação de lei ou ato normativo federal. 
Tal atribuição deve ser do Superior Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   Rejeitada, nos termos do parecer oferecido à Emenda Nº 2p01338-4. 
    
   EMENDA:01043 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprime, na alínea "d" do inciso I do art. 126, a  
expressão "do Superior Tribunal de Justiça". 
Justificativa 
A regra dá competência originária, ao Supremo Tribunal Federal, para julgar mandado de segurança 
impetrado contra ato de algumas autoridades ou órgãos, entre eles, o Supremo Tribunal de Justiça. 
Nesta parte, há o risco de se utilizar o mandado de segurança como recurso contra decisões do 
Superior Tribunal de Justiça, fazendo-se o que o projeto quis evitar, ou seja, transformando-se o 
Tribunal Federal em quarta instancia. A regra pode ser suprimida sem ofensa a qualquer interesse 
legítimo porque, contra as decisões do Superior Tribunal de Justiça denegatórias de mandado de 
segurança existe o recurso ordinário previsto no inciso II, “a”, do mesmo artigo; e há também o 
recurso extraordinário (inciso III e alíneas) contra as decisões do Superior Tribunal de Justiça eivadas 
de inconstitucionalidade.  
Parecer:   
   O Texto do art. 126, inciso I, alínea "d", do Projeto, na expressão "do Superior Tribunal de Justiça", 
se contrapõe ao texto do art. 129, inciso I, alínea "b", na expressão "do próprio Tribunal".  
O sistema atual é o do próprio Tribunal julgar Mandado de Segurança contra ato seu. Pelo Projeto, 
ainda, da decisão do Tribunal, julgando Mandado de Segurança contra ato seu, cabe Recurso 
Ordinário (art. 126, II, "a", por exemplo).  
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Em conclusão, correta a Emenda No. 2p01043-1.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:01338 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Suprima-se a alínea "j' do inciso I do art.  
126, do Projeto de Constituição (A), acrescentando  
ao art. 129, inciso I, a seguinte alínea "i: 
"Art. 126 - ................................  
I - ........................................  
j - Suprimir  
Art. 129 - ..................................  
I - processar e julgar, originariamente:  
............................................  
i - a representação do Procurador Geral da  
República, nos casos definidos em lei  
complementar, para interpretação de lei ou ato  
normativo federal. 
Justificativa 
De acordo com a sistemática adotada pelo Projeto, compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição (ver art. 126), ao passo que ao Superior Tribunal de Justiça, 
Tribunal de Ordem Nacional, velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal (ver art. 
129, inciso III). Portanto, não se justifica, na competência da Alta Corte, a representação para 
interpretação de lei ou ato normativo federal. Tal atribuição deve ser do Superior Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   Do nobre Constituinte Messias Gois esta emenda propõe transferir-se do Supremo Tribunal Federal 
para o Superior Tribunal de Justiça a Competência para processar e julgar, originariamente a 
representação do Procurador Geral da República, nos casos definidos em lei complementar para  
interpretação de lei ou ato normativo federal.  
Parte o proponente da ideia de que o sistema adotado pelo Projeto defere ao Superior Tribunal de 
Justiça velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal, razão por que quadraria melhor 
a esse Tribunal a Competência para processar e julgar aquela representação do Procurador Geral da 
República.  
Temos que, precisamente por coerência sistêmica, é que se deve manter a competência do supremo 
Tribunal Federal.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01448 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS NETO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Inclua-se, em sequência à atual alínea "j" do  
inciso I do art. 126, a seguinte:  
"(...) As causas processadas perante quaisquer  
juízos ou tribunais, cuja avocação deferir, a  
pedido do Procurador Geral da República, quando  
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ocorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à  
saúde, à segurança ou às finanças públicas, para  
que se suspendam os efeitos da decisão proferida e  
para que o conhecimento integral da lide lhes seja devolvido".  
Suprimir, em consequência, a alínea "g" do inciso I do art. 129. 
Justificativa 
A prevalecer, na nova Constituição, o instituto da avocação, deve ele ser conferido ao Supremo 
Tribunal, ante a eminência dessa medida excepcional e também porque, não havendo motivo para 
que se excluam, de seu âmbito, as causas processadas perante a Justiça do Trabalho, Eleitoral e 
Militar, não parece lógica a inclusão dessa competência no campo de atuação do Superior Tribunal 
de Justiça, alheio à revisão dos julgados provenientes daqueles ramos estabilizados do Poder 
Judiciário. 
Parecer:   
   De autoria do nobre Constituinte Chagas Neto, a emenda ora sob exame propõe incluir-se, em 
sequência à atual alínea "j" do inciso I do art. 126 do Projeto, alínea mediante a qual se confere ao 
Supremo Tribunal Federal competência para processar e julgar, originariamente, "as causas 
processadas perante quaisquer juízos ou tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador 
Geral da República, quando ocorrer imediato perigo de grave lesão à ordem à saúde, à segurança  
ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos da decisão proferida e para que o 
conhecimento integral da lide lhes seja devolvido".  
Propõe a supressão da alínea "g" do inciso I do art.129.  
A proposta vem preencher lacuna do texto Constitucional, razão por que aprovamos a solução 
apresentada. 
    
 
 
   EMENDA:01504 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Suprima-se a alínea J do inciso I do art.  
126, do Projeto de constituição (A),  
acrescentando-lhe ao art. 129, inciso I, seguinte alínea "I":  
"Art. 126 -..................................  
I -..........................................  
............................................  
J - Suprimir".  
"Art. 129 -..................................  
I - processar e julgar, originariamente:  
............................................  
i) - a representação do Procurador-Geral da  
República, nos casos definidos em lei  
complementar, para interpretação de lei ou ato  
normativo federal". 
Justificativa 
De acordo com a sistemática adotada pelo Projeto, compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição (ver art. 126), ao passo que ao Superior Tribunal de Justiça, 
Tribunal de Ordem Nacional, velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal (ver art. 
129, inciso III). Portanto, não se justifica, na competência da Alta Corte, a representação para 
interpretação de lei ou ato normativo federal. Tal atribuição deve ser do Superior Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   A matéria, tratada nesta emenda - uniformização da inteligência de atos normativos federais - é, a 
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toda evidência, da competência do Supremo.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:02028 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "j" do inciso I do art.  
126, do Projeto de Constituição (A),  
acrescentando-lhe ao art. 129, inciso I, a  
seguinte alínea "i":  
"Art. 126 - ................................  
I - ........................................  
j) - (suprimir)  
"Art. 129 - ................................  
I - processar e julgar, originariamente:  
............................................  
i) a representação do Procurador-Geral da  
República, nos casos definidos em lei  
complementar, para interpretação de lei ou ato  
normativo federal". 
Justificativa 
De acordo com a sistemática adotante pelo Projeto, compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição (ver art. 126), ao passo que ao Superior Tribunal de Justiça, 
Tribunal de Ordem Nacional, velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal (ver art. 
129, inciso III). Portanto, não se justificam, na competência da Alta Corte, a representação para 
interpretação de lei ou ato normativo federal. Tal atribuição deve ser do Superior Tribunal de Justiça.  
Parecer:   
   Do nobre Constituinte Walmor de Luca esta emenda propõe transferir-se do Supremo Tribunal 
Federal para o Superior Tribunal de Justiça a Competência para processar e julgar, originariamente a 
representação do Procurador Geral da República, nos casos definidos em lei complementar para  
interpretação de lei ou ato normativo federal.  
Parte o proponente da ideia de que o sistema adotado pelo Projeto defere ao Superior Tribunal de 
Justiça velar pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal, razão por que quadraria melhor 
a esse Tribunal a Competência para processar e julgar aquela representação do Procurador  
Geral da República.  
Temos que, precisamente por coerência sistêmica, e que deve manter a competência do Superior 
Tribunal Federal.  
Pela rejeição. 
 
   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 
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DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO III 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
[...] 
Art. 127. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
I – processar e julgar, originariamente: 
a) Nos crimes comuns os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de 
responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 
membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e do 
Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. 
b) Os mandatos de segurança, os “habeas data” e os mandados de injunção contra ato do Ministro de 
Estado ou do próprio Tribunal. 
c) Os “habeas corpus”, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas mencionadas na 
alínea “a”, ou quando o coator for Ministro de Estado, ressalvada a competência da Justiça Eleitora. 
d) Os conflitos de Jurisdição entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 124, I, “p”, 
entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entra juízes vinculados a tribunais diversos. 
e) As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. 
f) A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
g) As causas sujeitas à sua jurisdição, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da 
República, quando ocorrer imediato perigo da grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às 
finanças públicas, para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida. 
II – julgar, em recurso ordinário: 
a) Os “habeas corpus” decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. 
b) Os mandatos de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatório a decisão. 
c) As causas em que forem partes Estado estrangeiro, ou organismo internacional, de um lado, e, de 
outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País. 
III – Julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão 
recorrida. 
a) Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 
b) Julgar válida lei ou ato do governo local, contestando em face de lei federal. 
c) Dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
Parágrafo Único. Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça Federal, 
cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus. 
[...] 

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 
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37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

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

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

     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
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     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. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 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. 
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___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00071 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Na alínea "a" do art. 111, I, suprimir as  
palavras "os Governadores dos Estados e do  
Distrito Federal e, nestes", ficando portanto, a  
seguinte redação:  
Art. 111 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - Processar e julgar, originariamente:  
a) Nos crimes comuns e nos de  
responsabilidade; os desembargadores dos Tribunais  
de Justiça dos Estados e o do Distrito Federal, os  
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do  
Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais  
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do  
Trabalho e do Ministério Público da União que  
oficiem perante Tribunais; 
Justificativa 
É da essência do princípio federativo que os Governantes sejam julgados, nos crimes comuns, pela Justiça 
Estadual, e nos de responsabilidade pela Assembleia Legislativa, ou pelo menos com participação dela. 
Jamais, durante a República, um Tribunal federal teve a atribuição de julgar os Governadores (cf. art. 59 da 
Constituição de 1891, art. 76 da Constituição de 1934; art. 101 da constituição de 1937; art. 119 da Emenda 
nº1/69. Só no Império (art. 164 da Constituição de 1824) coube ao Supremo Tribunal de Justiça julgar os 
“Presidentes das Providencias” – o que bem ilustra a afirmação de que a ideia é contraria ao principio 
federativo. O juiz natural do Governador, nos crimes comuns, e depois de afastado pela Assembleia 
Legislativa, é sem duvida o órgão máximo do Poder Judiciário local só assim se podendo dizer respeitada a 
autonomia do Estado. 
Parecer:   
   Intenta esta emenda a supressão das expressões "os Governadores dos Estados e do Distrito Federal".  
A justificativa do ilustre autor não é convincente.  
Preferimos manter a redação oriunda do primeiro turno, que foi objeto de amplo debate.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00133 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva parcial do Artigo 111,  
inciso I, alínea "d" do Projeto de Constituição "B"  
(Redação para o 2o. Turno), a fim de suprimir as  
seguintes expressões:  
"... entre quaisquer Tribunais...". 
Justificativa 
É natural que na elaboração de um Projeto de Constituição analítica, como e entre nos preferida, surjam 
alguns equívocos de natureza técnica. A presente emenda, parcialmente supressiva, objetiva corrigir um 
deles. Atribuiu-se ao Superior Tribunal de Justiça competência para julgar conflitos de jurisdição entre 
quaisquer Tribunais. Assim, um conflito entre um Tribunal de Justiça e um Tribunal de Alçada de um mesmo 
Estado será solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando até por imposição lógica, essa 
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competência deveria ser, como sempre foi e vem sendo elaborada, a solução dessa pendencia observe regra 
diversa, que em nada colaborará para a almejada celeridade da Justiça. O reparo que esta emenda propõe é 
simplesmente corretivo de equivoco, porque não se supõe que o Projeto aprovado em 1º Turno esteja 
pretendendo controlar, sem razão suficiente para tanto, uma experiente e consolidada construção 
jurisprudencial, com reflexos no retardo do julgamento das causas.  
Parecer:   
   A inovação vertente do texto projetado inspira- se na correta distribuição de competências para decidir os  
conflitos de jurisdição, partilhando-se as questões dessa natureza entre o STF (art. 108, I, "p") e o Superior 
Tribunal de Justiça (art. 110, I, "d"), além do disposto no art. 114, I, "e" (TRF).  
O desate de eventuais "dúvidas de competência" entre Tribunal de Justiça e Tribunal da Alçada, através - do 
STJ, não compromete a celeridade da Justiça mais do que a dilação hoje necessária à sua apreciação pelo 
próprio Tribunal de Justiça estadual.  
Não se depara um equívoco de natureza técnica, mas uma opção vitoriosa no seio da ANC.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00196 PREJUDICADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 108, I, "d''; no art. 111,  
I, "b''; no art. 114, I, "c''; e no art. 115, VIII  
a expressão "ou omissão'', após a expressão "ato''. 
Justificativa 
Ocorreu sério lapso ao se prever a competência do Judiciário para julgamento do mandado de injunção. 
Colocou-se esse instituto ao lado do mandato de segurança e estabeleceu-se a competência para o 
julgamento dos atos contrários à Constituição quando, no entanto, o mandato de injunção visa à omissão 
inconstitucional (art. 5, LXXII). 
Assim, necessária se faz a “omissão” para dar coerência lógica à redação constitucional. 
Parecer:   
   Objetiva a presente Emenda o acréscimo, na alínea "d", do item I do art. 108; na "b", do item I do art. 111, 
na "c", do item I, do art. 114; e no item VIII do art. 115, da expressão "ou omissão", após a expressão "ato".  
A presente Emenda tem a mesma fundamentação da Emenda no. 1842-8, a que demos parecer favorável.  
Entendemos, no entanto, melhor a solução alvitrada naquela proposta, de criar uma alínea para o mandado 
de injunção, separando-o do elenco de competências decorrentes da prática de atos por natureza comissivos 
da mais variada natureza, quando o mandado de injunção decorre tão somente da falta da prática de ato 
exclusivamente destinado a dar executividade a direito normativo regulamentar.  
O nosso parecer é, assim, no sentido de considerar prejudicada a presente iniciativa. 
    
   EMENDA:00263 PREJUDICADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Substitua-se, no inciso I, alínea "g", do  
art. 111, a expressão "Procurador-Geral da  
República" por "Advogado -Geral da União", verbis:  
"g) as causas à sua jurisdição, cuja avocação  
deferir, a pedido do Advogado-Geral da União,  
quando ocorrer imediato perigo de grave lesão à  
ordem, à saúde, à segurança ou as finanças  
públicas, para que sejam suspensos os efeitos da  
decisão proferida"; 
Justificativa 
Justifica-se a substituição da expressão “Procurador-Geral da República” por Advogado-Geral da União”, 
para compatibilizar esse dispositivo com o art. 137, que dispõe sobre a Advocacia-Geral da União e a 
representa em Juízo. Logo, a ele deve caber, pois, essa representação no Superior Tribunal da justiça.  
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Parecer:   
   Pretende a presente proposição substituir no inciso I, alínea g, do art. 111 a expressão "Procurador-Geral 
da República" por "Advogado-Geral da União".  
O dispositivo que deveria ser objeto de modificação foi suprimido com a aprovação da Emenda 2T01325/6.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:00288 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CAMPOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda de Contradição  
Dispositivo Emendado: art. 111, I, "b".  
Suprimir a expressão "ou do próprio Tribunal". 
Justificativa 
O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar originariamente o mandato de segurança, 
o “habeas data” e o mandato de injunção contra atos do Superior Tribunal de Justiça (art. 108, I, “d”). A 
mesma competência, entretanto, é igualmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça (art. 111, I, “b”). Caso 
não seja corrigida, a contradição vai dar origem a conflito de jurisdição, a ser resolvido pelo Supremo Tribunal 
Federal. 
Parecer:   
   A providência colimada na Emenda em tela visa a sanar a duplicidade equívoca presente no art. 108, I, "d", 
e art. 111, I, "b", quanto à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o "habeas data" e o 
mandado de injunção contra atos do Superior Tribunal de Justiça.  
Ocorre que a correção, em boa hora lembrada, deve ser feita no texto do art. 108 e não no do art. 111, a fim 
de preservar o estatuído no inciso II, alínea "a", do citado art. 108, ou seja, a competência do STF para julgar, 
em recursos ordinários, aquelas matérias primeiramente decididas no âmbito dos Tribunais Superiores, entre 
os quais se insere o STJ.  
Destarte, a erronia será extirpada através da emenda especificamente voltada ao art. 108, I, "d" para suprimir 
a expressão "...do Superior Tribunal de Justiça".  
Pela rejeição. 
    
    
   EMENDA:00378 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva parcial de expressões do  
Artigo 111, inciso I, alínea "a" do Projeto de  
Constituição "B" (redação para o 2o. Turno), a fim  
de suprimir as seguintes expressões: "... os  
Governadores dos Estados e do Distrito Federal,  
e , nestes..." 
Justificativa 
Destoa do sistema federativo atribuir-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para o julgamento dos 
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, nos crimes comuns, como consta do dispositivo enfocado, 
que se objetiva suprimir parcialmente. Essas autoridades locais sempre foram, nesses casos, julgadas pelo 
mais alto Tribunal da mesma unidade federativa, ou seja, pelos respectivos Tribunais de Justiça. Não se 
compreende, aliás, que o Chefe do Poder Legislativo ou aos membros dos Legislativos de cada Estado. 
Trata-se, evidentemente, de um casuísmo injustificável, uma vez que, desses julgamentos, de competência 
originária, sempre caberá recurso para o Superior Tribunal de Justiça, havendo controvérsia a respeito de lei 
federal, o que de resto, sempre acontece (alíneas “a” a “c” do inciso III do mesmo artigo).  
Parecer:   
   Intenta esta emenda a supressão das expressões "os Governadores dos Estados e do Distrito Federal".  
A justificativa do ilustre autor não é convincente.  
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Preferimos manter a redação oriunda do primeiro turno, que foi objeto de amplo debate.  
Pela rejeição. 
    
   
   EMENDA:00461 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "os Governadores dos  
Estados e do Distrito Federal e, nestes", da  
letra a, do inciso I, do Art. 111, a qual ficará  
com a seguinte redação:  
"Art. 111 - ................................  
I - processar e julgar, originariamente:  
a) - nos crimes comuns e nos de  
responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais  
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal." 
Justificativa 
O Brasil, de acordo com os princípios fundamentais da nova Constituição, é uma República Federativa (art. 
1º), que resplandece das unidades federadas, cognominadas Estados, autônomos em sua respectiva esfera 
de competência e atribuição (art. 18), organizados e regidos pelas respectivas Constituições e leis que 
adotarem (art. 25). 
A exemplo do que ocorre no âmbito da república, os Poderes dos Estados-Membros o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário, são independentes, subsistindo uma equivalência harmônica entre si para o 
exercício e cumprimento de suas substanciais e peculiares fundações estatais.  
Dotado de garantir e prerrogativas, que asseguram a sua independência e a dignidade da função 
jurisdicional, em relação aos demais Poderes, o Judiciário com eles sempre manteve o equilíbrio e respeito. 
Sistemática e tradicionalmente, as Constituições dos Estados-Membros sempre atribuíram ao Tribunal de 
Justiça competência originária para processar e julgar, nos crimes comuns, o Governador, os Secretários de 
Estado, os Deputados, o Procurador-Geral da Justiça, os Membros do Ministério Público, os Juízes dos 
Tribunais de Alçada e os Juízes de Direito.  
Competia, assim, ao Tribunal de Justiça dos Estados Federados processar e julgar, nos aludidos crimes, o 
Chefe do Poder Executivo, os Secretários de Estado (Membros do Poder Executivo) e os Membros do Poder 
Legislativo (Deputados). 
Inovando, a Constituição já aprovada, cometeu ao Superior Tribunal de Justiça, competência originária para 
processar e julgar, “nos crimes os Governadores dos Estados e do Distrito Federal” (cf. art. 111, “i”, “a”), 
rompendo destarte, o equilíbrio, ate então, existente, entre os Poderes. 
Com efeito, o Tribunal de Justiça continua competente para processar e julgar, nas citadas infrações penais, 
os Deputados (Membros do Poder Legislativo) e os Secretários de Estado (Membros do Poder Executivo). 
Todavia, desarrazoadamente, não mais será competente para julgar e processar o Governador.  
Essa deslocação de competência, inquestionavelmente, constitui uma injustificável usurpação no sistema de 
equilíbrio e harmonia dos Poderes, para cujo restabelecido, impõe-se a supressão da expressão referida. 
Parecer:   
   Intenta esta emenda a supressão das expressões "os Governadores dos Estados e do Distrito Federal".  
A justificativa do ilustre autor não é convincente.  
Preferimos manter a redação oriunda do primeiro turno, que foi objeto de amplo debate.  
Pela rejeição. 
    
    
   EMENDA:00746 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, integralmente, o parágrafo único  
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do artigo 111 do Projeto de Constituição (B)  
(redação para o 2o. Turno). 
Justificativa 
O Superior Tribunal de Justiça será uma corte nacional e não um tribunal federal, tanto que, na sua 
composição, constam desembargadores estatais.  
Existindo os futuros Tribunais Regionais Federais, a estes deve caber o exercício do Conselho da Justiça 
Federal, com a supervisão administrativa e orçamentária do próprio tribunal e de Justiça Federal de primeiro 
grau a ele afeta e nunca e um órgão estranho. O artigo questionado quebra a autonomia dos tribunais, 
consagrada pelo projeto. 
Parecer:   
   Com esta emenda o ilustre autor pretende suprimir o parágrafo único do artigo 11. A criação do Conselho 
da Justiça Federal foi assunto que mereceu cuidadosa análise e foi objeto de aprofundados debates quando 
do primeiro turno. Não há como acatar a proposição. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00782 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 111, I, g.  
Suprima-se a letra "g" do inciso I do art. 111. 
Justificativa 
O instituto da avocatória foi retirado da competência do Supremo Tribunal, órgão de cúpula do Poder 
Judiciário, mas, por um lapso, permaneceu na competência do Superior Tribunal de Justiça. 
Conceder instituto desta natureza a um tribunal, em detrimento dos outros, é subverter por completo a divisão 
de funções que foi aprovada porque, a continuar a atual situação, o Superior Tribunal de Justiça teria o poder 
de avocar a decisão de causas que a Constituição reservou para a competência exclusiva do Supremo 
Tribunal, ou para a de outros Tribunais Superiores. 
Parecer:   
   A emenda intenta a supressão da alínea "g" do inciso I do art. 111 do projeto B.  
Assiste razão ao nobre autor.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:00865 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Suprima a alínea "g" do inciso I do art. 111. 
Justificativa 
A alínea “g”, permitindo a avocação dos processos pelo Superior Tribunal de Justiça, é reminiscência do que 
se contem na Constituição vigente. A Comissão de Sistematização, acertadamente, suprimiu regra 
semelhante que constava da competência do Supremo Tribunal Federal. Atendeu, naquela oportunidade, à 
argumentação sólida do Constituinte Michel Temer: não se pode admitir essa ofensa ao duplo grau jurisdição 
e ao próprio múnus dos juízes e tribunais inferiores.  
Parecer:   
   A emenda intenta a supressão da alínea "g" do inciso I do art. 111 do projeto B.  
Assiste razão ao nobre autor.  
Pela aprovação. 
       
   EMENDA:01043 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "b", do inciso II, do art. 111. 
Justificativa 
O recurso ordinário contra as decisões denegatórias de Mandato de Segurança proferidos em última 
instância pelos Tribunais locais ou federais foi instituído pela Constituição de 1946, em seu art. 101, II, a que 
atribuiu a competência para o seu julgamento ao Supremo Tribunal Federal. 
Já em 1965, propunha, então, o Supremo Tribunal Federal fosse alterado o preceito constitucional, para o fim 
de se admitir o recurso ordinário contra as decisões proferidas em ultima instancia pelos tribunais locais ou 
federais, fossem elas denegatórias ou concessivas do Mandato de Segurança, desde porem que a questão 
discutida fosse de direito federal (cfr. R.D.A., vol. 81, pág. 476 e ss). 
Lamentavelmente, a solução para o problema, em moldes semelhantes a essa proposta, só veio a ser dada 
através de um ato de força, o Ato Institucional nº 6, cujo art. 1°, dando redação ao art. 114 da Constituição de 
1967, eliminou o recurso ordinário em tema de Mandato de Segurança.  
Com isto, decisões proferidas pelos tribunais em Mandato de Segurança, fossem concessivas ou 
denegatórias, só poderiam ser objeto de recurso extraordinário, onde necessariamente, só poderiam ser 
objeto de recurso extraordinário, onde necessariamente a questão discutida teria que ser de direito federal. 
A restauração desse recurso ordinário, no texto da alínea “b”, II, do art. 111, que se quer, agora, suprimir, não 
parece ser solução que consulte os interesses da justiça. 
Primeiro, porque – como já observou o Supremo Tribunal Federal, no estudo antes aludido – obrigara o 
Supremo Tribunal de Justiça, cuja função recursal há de ser o de velar pela uniformidade na aplicação do 
direito federal, a julgar questões de direito estadual e ate de direito federal, a julgar questões de direito 
estadual e ate de direito municipal, provocando, desde logo um insuperável acúmulo de trabalho para a nova 
Corte.  
Depois, porque cria intolerável situação de desigualdade entre as partes em litígio, em prejuízo do interesse 
público, que se presume nos atos da Administração enquanto ao particular vencido se assegura a via ampla 
do recurso ordinário, ao Poder Público, quando vencido, só resta a via estreita do recurso extraordinário, 
incabível nas causas em que se discuta direito local. 
Parecer:   
   Com a presente emenda supressiva pretende o nobre autor eliminar a alínea "b" do inciso II, do art. 111. 
Examinado o mérito da proposição, concluímos que a restauração do recurso  
ordinário contra as decisões denegatórias de mandato de segurança proferidos em última instância pelos 
tribunais locais ou federais não trará os inconvenientes objeto dos cuidados do autor. Optamos pela 
permanência do texto original.  
Pela rejeição.    
    
   EMENDA:01053 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PSDB/AL) 
Texto:   
   Referência: alíneas a e b do inciso III do  
artigo 111 do Projeto de Constituição.  
OBJETIVO: supressão integral. 
Justificativa 
Uma das grandes aspirações da sociedade brasileira é a celeridade do aparelho judicial na prestação 
jurisdicional. O texto cuja supressão ora é proposta cria, em verdade, uma terceira instancia para a quase 
totalidade dos processos, o que contribuirá, em muito pouco tempo, para o abarrotamento do Superior 
Tribunal de Justiça de recursos, criando uma situação bem grave do que a vivida, atualmente, pelo colendo 
Superior Tribunal Federal. 
O Superior Tribunal Federal vê ano a ano aumentando o número de processos que lhe chega em grau de 
recurso e tem-se socorrida com frequência crescente do artificio da arguição de relevância (parágrafos 4° e 
5º do artigo 309 do sumariamente, cerca de sessenta por cento dos recursos extraordinários submetidos à 
sai superior consideração, o que corresponde, hoje, a aproximadamente 12.000 (doze mil) processos/ano 
arquivos sem julgamento por força de um mero despacho quase sempre se qualquer fundamentação. 
Abolido o artifício regimental da arguição de relevância – o que ocorrerá a partir da promulgação da nova dos 
advogados brasileiros com fruto de uma justíssima reivindicação dos advogados brasileiros – pode-se 
imaginar a sobrecarga fantástica de processos em grau de recurso que os juízes do Superior Tribunal de 
Justiça terão sob sua responsabilidade. 
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A emenda supressiva ora apresentada visa a manter o Superior Tribunal de Justiça com a competência, 
relevantíssima, de unificar a interpretação e a aplicação do direito nacional, decorrência do regime federativo 
em que vivemos (art. 111, III, g). 
Parecer:   
   A celeridade que se preconiza à prestação jurisdicional não pode dar azo, a sua vez, á eliminação de 
competências revisoras dos Tribunais em matérias por demais relevantes, quais a de que cuidam as alíneas 
"a" e "b" do inciso III, do art. 111.  
Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça terá a função adicional de filtragem de questões, antes da 
eventual subida ao STF.  
Demais disso, a atual sobrecarga de tarefa judicante que se reconhece em relação à Suprema Corte não se 
repetirá, necessariamente, a médio prazo, quanto ao Superior Tribunal de Justiça, haja vista a composição 
numérica que distingue essa Corte.  
Pela rejeição.    
      
   EMENDA:01211 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VINAGRE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se da alínea "a", do inciso I, do  
Artigo 111, do Projeto de Constituição "B", a  
expressão "... os Governadores dos Estados, e, nestes ..." 
Justificativa 
É consagrada tradição no Direito brasileiro a competência dos Tribunais dos Estados para julgar os 
Governadores nos crimes comuns e de responsabilidade. 
Deslocar-se o julgamento dos Governadores para a órbita da União, fere o princípio federativo e atinge em 
profundidade a autonomia estadual, pois implica em retirar dos Estados e apreciação e o julgamento de fatos 
que são de seu exclusivo interesse, afetando a independência do Poder Judiciário local e dos próprios 
Governadores. 
Parecer:   
   Intenta esta emenda a supressão das expressões "os Governadores dos Estados e do Distrito Federal".  
A justificativa do ilustre autor não é convincente.  
Preferimos manter a redação oriunda do primeiro turno, que foi objeto de amplo debate.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01325 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea "g" do inciso I do art. 111. 
Justificativa 
A chamada “avocatória”, que é a possibilidade do Tribunal maior chamar a si o conhecimento e o julgamento 
de uma causa, requisitando o processo e excluindo a solução normal pelas instâncias anteriores, foi 
suprimida na competência do Supremo Tribunal Federal, quando da votação do primeiro turno (Destaque nº 
1.836, do Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, para votação em separado: votaram favoravelmente ao 
dispositivo destacado 249 Constituinte, não sendo, portanto aprovado pela maioria absoluta). Não há razão, 
agora, para que essa mesma avocatória subsista na competência do Superior Tribunal de Justiça, induvidoso 
que aquela anterior exclusão não continha ressalva que se dirigia particularmente ou apenas ao Supremo 
Tribunal Federal, o que seria intolerável discriminação. É regra elementar da hermenêutica que os casos 
idênticos dever ser regidos por disposições idênticas. O objetivo desta emenda supressiva total é, portanto, o 
de devolver coerência ao Projeto, expurgando, de vez, o indesejado instituto da avocatória.  
Parecer:   
   Pretende a emenda em estudo a supressão da alínea "g" do inciso I, do art. 111. Alega o nobre autor que a 
proposição tem o propósito de eliminar o instituto da avocatória.  
Entendemos assistir razão ao Constituinte. Pela aprovação. 
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   EMENDA:01557 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Inclua-se na alínea a do inciso I do artigo  
111, onde couber, a seguinte expressão:  
"os membros dos Conselhos ou Tribunais de  
Contas dos Municípios'. 
Justificativa 
No artigo de que se trata (111) resulta clara a exclusão dos membros dos Tribunais e Conselhos de Contas 
dos Municípios da competência do Superior Tribunal de justiça para processá-los e julgá-los originariamente, 
nos crimes e de responsabilidade.  
Essa exclusão se configura como uma clara contradição à luz do que se contem num dos dispositivos de 
nossa futura constituição, senão vejamos: O § 1º do artigo 32 estabelece que “o controle externo da Câmara 
Municipal será exercido com o auxilio dos tribunais de contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos 
ou Tribunais de Constas dos Municípios, onde houver”.  
Verifica-se, assim, que nesse dispositivo são tratados igualmente os membros dos Tribunais de Constas 
Estaduais, os membros dos Conselhos de Contas dos Municípios e os membros dos Tribunais de Contas dos 
Municípios, enquanto que no artigo 111, I, a, só serão colocados na competência do Superior Tribunal de 
Justiça, para julgamento dos crimes comuns e de responsabilidade, membros dos Tribunais de Constas dos 
Estados e do Distrito Federal. 
Constava-se assim, que esses dispositivos são contraditórios estre si, razão por que se justifica plenamente a 
presente emenda que, a meu sentir, deve merecer a aprovação de meus ilustres pares. 
Parecer:   
   Com esta emenda intenta o ilustre autor corrigir erro manifesto existente no Projeto de Constituição "B". 
Acode razão ao Constituinte.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:01672 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprimir integralmente o § único do art. 111. 
Justificativa 
O Superior Tribunal de Justiça será uma corte nacional e não um tribunal federal, tanto que, na sua 
composição, constam desembargadores estaduais.  
Existindo os futuros Tribunais Regionais Federais, a estes deve caber o exercício do Conselho de Justiça 
Federal, com a supervisão administrativa e orçamentária do próprio Tribunal e da Justiça Federal de primeiro 
grau a ele afeta e nunca e um órgão estranho. 
O artigo questionado quebra a autonomia dos Tribunais, consagrada pelo projeto. 
Parecer:   
   Com esta emenda o ilustre autor pretende suprimir o parágrafo único do artigo 11. A criação do Conselho 
da Justiça Federal foi assunto que mereceu cuidadosa análise e foi objeto de aprofundados debates quando 
do primeiro turno. Não há como acatar a proposição. Pela rejeição. 
    
      
   EMENDA:01843 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Para sanar contradição entre o inciso LXXII  
do art. 5o., e a alínea "b" do inciso "I", do  
artigo 111, do Projeto "B", ambos dispondo sobre  
"mandado de injunção", propomos:  
Primeiro: suprimir a expressão "mandado de  
injunção" do seguintes dispositivos:  
Art. 111, "I", "b"; art. 114, "I", "c"; art. 115, VIII;  
Segundo: acrescentar, ao inciso "I", do art.  
111 do Projeto "B", uma nova alínea (i), com a seguinte redação:  
"i) o mandado de injunção, quando a  
elaboração da norma regulamentadora for atribuição  
de órgão, entidade ou autoridade Federal, da  
administração direta ou indireta, excetuados os  
casos de competência do Supremo Tribunal Federal e  
ressalvada a competência exclusiva da Justiça  
Militar, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho." 
Justificativa 
Conforme dispõe o inciso LXXII do art. 5º, o mandato de injunção tem por fundamento a “falta de norma 
regulamentadora” necessária para o exercício de direitos, liberdade e certas prerrogativas, inscritos na 
Constituição.  
Na alínea “b” do inciso “i”, do art. 111, do Projeto “B”, essa medida é confundida com outros remédios 
heroicos, como o mandato de segurança e o “habeas-data”, que devem ser impetrados contra a pessoa, 
autoridade de órgão que pratique, ou intente praticar, “ato administrativo ou judicial”, lesivo de determinados 
direitos do impetrante.  
Diferente é o mandato de injunção, que deverá ser impetrado contra o poder, órgão ou autoridade que tenha 
a atribuição de elaborar a norma regulamentadora (lei ou ato normativo) reclamada, e não o faça. 
Ocorre, por isso, contradição, no Projeto “B” entre dispositivos pertinentes ao mandato de injunção, o que 
esta emenda procura corrigir.  
Parecer:   
   A emenda apresentada pretende sanar contradição entre o inciso LXXII do art. 5o. e a alínea "b" do inciso I, 
do art. 111 do projeto oriundo do primeiro turno. É convincente a justificativa do nobre autor. A proposição 
aperfeiçoa o texto.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00146 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   Sanar a omissão constatada no inciso II do  
Art. 105, dando-lhe a seguinte redação:  
Art. 105 ..................................................  
II - um terço, em partes iguais, dentre  
advogados e membros do Ministério Público da  
União, Estadual, do Distrito Federal e  
Territórios, alternadamente, indicados na forma do Art. 
Justificativa 
A não inclusão das expressões da União, no inciso II, do Art. 105, acabou por excluir os demais integrantes 
do Ministério Público, à luz do contido no Art. 134, inciso I, cuja redação compreende de forma abrangente 
todos os membros da Instituição, como se supõe ser o desejo dos Constituintes.  
    
   EMENDA:00293 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Sugere-se a supressão, por ser repetitiva, da  
expressão "dos Tribunais Regionais", após "dos  
Tribunais Regionais Federais", dando-se à alínea  
"a", do inciso I, do art. 105, a seguinte redação:  
Art. 105 - ..................................................  
I - ..................................................  
a) nos crimes comuns, ......, dos Tribunais  
Regionais Federais, Eleitorais e do Trabalho, ....  
que oficiem perante Tribunais;" 
Justificativa 
A supressão melhora a redação do dispositivo, tornando-o mais conciso com a eliminação de palavras 
desnecessárias.  
    
   EMENDA:00333 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 105 - ..............................  
I - .......................................  
A) Suprima-se "os membros" antes "dos Conselhos..." 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
    
   EMENDA:00334 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 105 - .................................  
I - .......................................  
f) Substitua-se "a preservação de" por  
"preservar a" ... e "garantia da" por "garantia a"... 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
    
   EMENDA:00336 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 105 - ..............................  
III - ...................................  
c) Substitua-se "que lhe haja atribuído", dizendo "adotada por". 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
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   EMENDA:00441 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 105 - ................................  
II - ......................................  
Proceda-se à fusão das alíneas "a" e "b",  
substituindo-se "decidindo-se" por "denegados" e  
suprimindo-se "quando denegatória a decisão",  
resultando a seguinte redação:  
a) "os habeas-corpus" e os mandados de segurança  
denegados em última ou única instância pelos  
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais  
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios;  
b) idêntica à alínea c. 
Justificativa 
Juntando-se “habeas-corpus” e “mandados de segurança” as demais palavras são idênticas nas alíneas 
fundidas.  
    
   EMENDA:00478 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do § do art. 73 esta redação:  
Art. 73 ..........................................  
§ 1o. ............................................  
I - maiores de trinta e cinco e menores de  
sessenta e cinco anos de idade.  
Obs: Devem ser também corrigidas as expressões  
"com mais de", existente nos arts. 89, VII; 102;  
105, parágrafo único; 108 e 112, § 1o.) e as  
expressões "com menos de" existentes nos arts.  
102; 105, parágrafo único; 108 e 112, § 1o. 
Justificativa 
O Projeto deve manter a mesma linguagem. O art. 13, em seu § 1°, cuidando do alistamento eleitoral e do 
voto, refere-se a quem seja maior de dezoito anos, menos de dezoito anos, maior de dezesseis anos, maior 
de setenta anos. Ao cuidar dos Ministérios de Estado, no art. 87, caput, fala em maiores de vinte e um anos. 
Mas, na parte relativa ao Poder Judiciário, a terminologia é outra: com mais de ou menos de. 
É preciso uniformizar, utilizando-se apenas uma dessas expressões.  
    
   EMENDA:00688 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 105 - .................................  
I - ........................................  
g) Diga-se:  
"Os conflitos de atribuições entre autoridade  
administrativas e judiciárias da União ou entre  
estas e as administrativas do Distrito Federal e  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 130  

 

dos Estados, ou entre as judiciárias de um Estado  
e administrativas de outro ou de Distrito Federal". 
Justificativa 
A redação da alínea deve ser bem mediata pela Comissão.  
    
   EMENDA:00830 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "h" do inciso I do art. 105 do  
Projeto de Constituição "C", a seguinte redação:  
"Art. 105 - ......................................  
I) ..............................................  
..................................................  
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da  
norma regulamentadora for atribuição de órgão,  
entidade ou autoridade federal, da administração  
direta ou indireta, excetuados os casos de  
competência do Supremo Tribunal Federal e dos  
órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e  
da Justiça do Trabalho;" 
Justificativa 
Com a extinção do Tribunal Federal de Recursos, a Justiça Federal deixou de ter um tribunal nacional 
federal. 
Pelo texto do Projeto, aos Tribunais Regionais Federais e aos Juízes Federais não foi conferida competência 
para processar e julgar mandado de injunção, mas sim ao STJ. 
Portanto, não faz sentido que dentre as exceções figura a Justiça Federal.  
    
   EMENDA:00831 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Aponha-se crase na partícula "a" da expressão "der a lei federal..." 
Justificativa 
Por se tratar de contração de preposição com artigo, propomos que a expressão fique assim enunciadas: 
“der à lei federal..” 
É a justificação. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 105 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.  

 


