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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. 108.  Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

I - processar e julgar, originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da 

Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 

Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais 

da região; 

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz 

federal; 

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal; 

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes 

estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:03034 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O ORÇAMENTO DOS TRIBUNAIS E SOBRE A  
DESCENTRALIZAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04636 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A COMPOSIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:08676 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR  
FEDERAL, DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUÍZES FEDERAIS. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público está 
disponível no endereço eletrônico abaixo. Na 6ª Reunião extraordinária, realizada no dia 
27/4/1987, foi discutida a descentralização da justiça federal:  

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

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 20 - Poderão ser criados por lei Tribunais Regionais Federais, cuja jurisdição e 

competência será definida em lei, observado no que couber o Capítulo das 

Disposições Gerais, com as seguintes modificações:  

a) no caso de merecimento, a indicação far-se-á em lista tríplice, elaborada pelo 

Tribunal Superior Federal, nela podendo figurar apenas juízes da respectiva região; 

b) as vagas reservadas aos Promotores, Advogados e Juristas serão preenchidas, 

respectivamente, por membros do Ministério Público Federal da região ou 

advogados nela militantes, sempre que isso for possível. 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte as emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 22 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados ou dos juízes 

federais da região;  

b) Os mandados de segurança e os "habeas data" contra ato do Presidente do 

próprio Tribunal, de suas Seções e Turmas ou de juiz federal da região;  

c) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal da região;  

d) os conflitos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao Tribunal ou entre 

suas Seção e Turmas. 

 

Consulte na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do 
Ministério Público a votação da redação final do Anteprojeto.  
Publicação: DANC de 22/8/1987, suplemento, 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 SISTEMAS DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte as emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 80 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e a do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e os membros do Ministério 

Público da União.  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados ou dos juízes 

federais da região;  

c) os mandados de segurança e "habeas-data" contra ato do Presidente do próprio 

Tribunal, de suas Seções e Turmas ou de juiz federal;  

d) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao Tribunal ou entre 

suas Seções e Turmas;  

f) a revisão das decisões proferidas pelos Tribunais Administrativos;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais da área de 

sua jurisdição. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 8.  

(consulte as emendas da Fase G ao final deste documento.) 

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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FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 108 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e a do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e os membros do Ministério 

Público da União.  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados ou dos juízes 

federais da região;  

c) os mandados de segurança e "habeas-data" contra ato do Presidente do próprio 

Tribunal, de suas Seções e Turmas ou de juiz federal;  

d) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao Tribunal ou entre 

suas Seções e Turmas;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

 

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo a votação da redação final do Anteprojeto.  
Publicação: DANC de 8/8/1987, suplemento, 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/comissao3 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 212 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e a do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e os membros do Ministério 

Público da União.  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados ou dos juízes 

federais da região;  

c) os mandados de segurança e "habeas-data" contra ato do Presidente do próprio 

Tribunal, de suas Seções e Turmas ou de juiz federal;  

d) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao Tribunal ou entre 

suas Seções e Turmas;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

FASE L – Projeto Art. 208 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

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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de Constituição I - processar e julgar originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e a do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e os membros do Ministério 

Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados ou dos juízes 

federais da região;  

c) os mandados de segurança e "habeas data" contra ato do Presidente do próprio 

Tribunal, de suas Seções e Turmas ou de juiz federal;  

d) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais subordinados ao Tribunal ou entre 

suas Seções e Turmas;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte as emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 154 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e a do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e os membros do Ministério 

Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados ou dos juízes 

federais da região;  

c) os mandados de segurança e "habeas data" contra ato do próprio tribunal ou de 

juiz federal;  

d) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal; e  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais vinculados ao tribunal.  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 11.  

(consulte as emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 127 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e a do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e os membros do Ministério 

Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados ou dos juízes 

federais da região;  

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

ato do próprio tribunal ou de juiz federal;  

d) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais vinculados ao tribunal.  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 132. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) os Juízes Federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério 

Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados ou dos juízes 

federais da região;  

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

ato do próprio Tribunal ou de Juiz Federal;  

d) os "habeas corpus", quando a autoridade coatora for Juiz Federal;  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais vinculados ao tribunal;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

(consulte a emenda da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2040, art. 130. 

 

Requerimento de destaque nº 2091. O destaque foi aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 07/04/1988, a partir da 

p. 9112. 

 

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

2º) 

Art. 114. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e do 

Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério 

Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes 

federais da região;  

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

ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;  

d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais vinculados ao Tribunal;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da 

Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 

Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

                                                      
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
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b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes 

federais da região;  

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

de juiz federal;  

d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais vinculados ao Tribunal;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  

I - processar e julgar, originariamente:  

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da 

Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 

Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes 

federais da região;  

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

de juiz federal;  

d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;  

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;  

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

  

 
 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00329 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 

                                                      
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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 9  

 

Texto:   
   O artigo 19 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 19. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  
I - Processar e julgar, originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados e dos juízes  
federais da região;  
b) os "habeas corpus" e mandados de segurança  
contra o ato do Presidente do Tribunal ou de seus  
órgãos e membros ou de juiz federal da região;  
c) os conflitos de competência entre os  
órgãos ou entre juízes federais da região;  
II - julgar, em grau de recurso, as causas  
decididas pelos juízes federais da região;" 
Justificativa: 
A competência dessas Cortes Federais deve estar disciplinada na Constituição. 
 
   EMENDA:00369 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   CAPÍTULO  
Do Poder Judiciário  
[...] 
SEÇÃO V  
Dos Tribunais Regionais Federais  
[...] 
Art. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  
I - Processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados e dos Juízes  
federais da região;  
b) os habeas corpus e mandados de segurança  
contra o ato do Presidente do Tribunal ou de seus  
órgãos e membros ou de Juiz federal da região;  
c) os conflitos de competência entre seus  
órgãos ou entre Juízes federais da região; julgar  
em grau de recurso, as causas decididas pelos  
Juízes federais da região.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00390 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
  Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:  
"Art. 21. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  
I - processar e julgar, originariamente:  
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a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados e dos juízes  
federais da região;  
b) os habeas corpus e mandados de segurança  
contra ato do Presidente do Tribunal ou de seus  
órgãos e membros ou de juiz federal da região;  
c) os conflitos de competência entre seus  
órgãos ou entre juízes federais da região;  
II - julgar, em grau de recurso, as causas  
decididas pelos juízes federais da região.  
§ 1o. Cada Estado, bem como o Distrito  
Federal, constituirá uma Seção Judiciária, que  
terá por sede a respectiva Capital, e varas  
localizadas segundo o estabelecido em lei.  
§ 2o. Nos Territórios do Amapá e Roraima, a  
jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes  
federais caberão aos juízes da Justiça local, na  
forma que a lei dispuser. O Território de Fernando  
de Noronha compreender-se-á na Seção Judiciária do  
Estado de Pernambuco.  
§ 3o. Os juízes federais serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhidos, sempre que  
possível, em lista tríplice, organizada pelo  
respectivo Tribunal Regional Federal.  
§ 4o. O provimento do cargo far-se-á mediante  
concurso público de provas e títulos, organizado  
pelo Tribunal Regional Federal, com a participação  
da Ordem dos Advogados do Brasil, devendo os  
candidatos atender os requisitos de idoneidade  
moral e de idade superior a vinte e cinco anos e  
inferior a quarenta e cinco, além dos  
especificados em lei.  
§ 5o. A lei poderá atribuir a juízes federais  
exclusivamente funções de substituições, em uma ou  
mais Seções Judiciárias, e, ainda, as de auxílio a  
juízes titulares de varas, quando não se  
encontrarem no exercício de substituição." 
Justificativa: 
A competência para processar e julgar os efeitos judiciais elencados na emenda, além de se adequar 
ao segundo grau de jurisdição em que se posicionam os Tribunais Regionais Federais, segue a linha 
tradicional da determinada por lei, desde quando criada a Justiça Federal. 
Os parágrafos aditados disciplinam a jurisdição dos juízes federais e os critérios de provimento, 
nomeação e atribuições que lhes podem ser cometidas nas hipóteses de substituição. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja aprovada. 
   
   EMENDA:00409 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
 Dê-se ao art. 19, seus incisos e alíneas, a seguinte redação:  
"Art. 19. Compete ao Tribunal Superior Federal:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
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b) 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 competência entre seus  
órgãos, entre Tribunais Regionais Federais, entre  
os Tribunais Regionais 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 para processar e julgar os feitos judiciais elencados na emenda, além de se adequar 
ao grau superior em que se encontra posicionado o Tribunal entre os órgãos do Poder Judiciário, por 
certo irá contribuir para o desafogo do Supremo Tribunal Federal. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja aprovada. 
   
   EMENDA:00463 NÃO INFORMADO 
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:   
 Dê-se a seguinte redação aos art. 19 a 22 do anteprojeto:  
[...] 
Art. 20. Compete aos Tribunais Federais Regionais:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os juízes federais, inclusive os da  
Justiça Militar e a do Trabalho, nos crimes comuns  
e de responsabilidade e os membros do Ministério  
Público da União, da área da sua jurisdição;  
b) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados ou dos juízes  
federais da região;  
c) os mandados de segurança e habeas data  
contra ato do Presidente do próprio Tribunal, de  
suas Seções e Turmas ou de juiz federal;  
d) os habeas corpus, quando a autoridade  
coatora for juiz federal;  
e) os conflitos de jurisdição entre juízes  
federais subordinados ao Tribunal ou entre suas  
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Seções ou Turmas;  
f) a revisão das decisões proferidas pelos  
Tribunais Administrativas.  
II - julgar em grau de recurso as causas  
decididas pelos juízes federais da área de sua  
jurisdição.  
§ 1o. Os cargos de Juiz Federal serão  
providos mediante concurso público de provas e  
títulos, e verificação de idoneidade moral e de  
outros requisitos fixados em lei, procedimentos  
organizados pelo Conselho da Justiça Federal.  
§ 2o. A lei poderá atribuir a Juízes Federais  
exclusivamente funções de substituição, em uma ou  
mais Seções Judiciárias e, ainda, as de auxílio a  
Juízes Titulares de Varas.  
[...] 
Justificativa: 
A emenda cria os Tribunais Regionais Federais e dispõe sobre a sua composição e competência. 
Dispõe, ainda, sobre a competência dos Juízes Federais. 
   
   EMENDA:00539 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:   
   Inclua-se o seguinte artigo no anteprojeto:  
"Art. Compete aos Tribunais Federais Regionais:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os juízes federais da área de sua  
jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da  
do Trabalho, nos crimes comuns e de  
responsabilidade, e os membros do Ministério  
Público da União, ressalvado o disposto no art. 278.;  
b) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados ou dos juízes  
federais da região;  
c) os mandatos de segurança e habeas corpus  
contra ato do Presidente do próprio Tribunal, de  
suas Seções e Turmas ou de juiz federal;  
d) os habeas corpus, quando a autoridade  
coatora for juiz federal;  
e) os conflitos de jurisdição entre juízes  
federais subordinados ao Tribunal ou entre suas  
Seções ou Turmas;  
f) a revisão das decisões proferidas pelos  
Tribunais Administrativos;  
II - julgar em grau de recurso as causas  
decididas pelos juízes federais da área de sua  
jurisdição." 
Justificativa: 
A criação e competência dos Tribunais Regionais Federais, por sua importância, no Poder Judiciário 
da União, devem constar do texto constitucional.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

   
   EMENDA:00801 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ALYSSON PAULINELLI (PFL/MG) 
Texto:   
   Modifica a redação do Art. 20, inciso I, letra "b"  
do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder  
Judiciário e do Ministério Público:  
Art. 20. - .......................................  
..................................................  
I - ..............................................  
..................................................  
b) - os juízes federais do trabalho, militares, e  
os membros do Ministério Público Federal, nos   
crimes comuns e no de responsabilidade. 
Justificativa: 
Foi apresentada Emenda suprimindo, integralmente a Seção VII do Anteprojeto, extinguindo, assim, a 
figura do Juiz Agrário. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00976 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a palavra "agrários" da letra "b",  
inciso I do art. 20, do anteprojeto da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público. 
Justificativa: 
Por via de consequência à supressão feita ao inciso VI do art. 1º. 
Parecer:   
 Aprovada. 
   
   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) 
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: 
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Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
 Rejeitada. 
   
   EMENDA:01058 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa dispositiva: Dos Tribunais  
Federais Regionais, composição e competência, e  
supressora do inciso I, do art. 18, art. 19 e 20 e  
seus incisos. (Subcomissão do Poder Judiciário)  
Seção IV  
Dos Tribunais Federais Regionais e dos Juízes Federais.  
[...] 
Art. 22 - Compete aos Tribunais Federais e Regionais:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os juízes federais da área de sua  
jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da  
do Trabalho, nos crimes comuns e de  
responsabilidade, e os membros do Ministério  
Público da União, ressalvado o disposto no art. 15;  
b) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados ou dos juízes  
federais da região;  
c) os mandatos de segurança e "habeas data"  
contra ato do Presidente do próprio Tribunal, de  
suas seções e Turmas ou de juiz federal;  
d) os "habeas corpus", quando a autoridade  
coatora for juiz federal;  
e) os conflitos de jurisdição entre juízes  
federais subordinados ao Tribunal ou entre suas  
Seções ou Turmas;  
f) a revisão das decisões proferidas pelos  
Tribunais Administrativos;  
II - Julgar em grau de recurso as causas  
decididas pelos juízes federais da área de sua  
jurisdição.  
[...] 
Justificativa: 
A justificativa encontra-se transcrita nas páginas 01 e 02 de outra emenda que ofereci, propondo 
modificações ao art. 1º do Anteprojeto da citada Subcomissão. 
Parecer:   
 Aprovada parcialmente. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00259 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescentar alínea "g", ao inciso I, do art. 80:  
............................................  
g) os crimes políticos definidos em lei. 
Justificativa: 
A apreciação dos delitos de natureza ideológica foram retirados do Juiz singular para um órgão 
colegiado pela notória conveniência neste procedimento. 
Parecer:   
 Mantenho o entendimento firmado quando da apreciação da Emenda anterior. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00344 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 NA ALÍNEA "A", DO INCISO I,  
DO ART. 80, DA SEÇÃO IV, DOS TRIBUNAIS REGIONAIS E  
DOS JUÍZES FEDERAIS, DO CAPÍTULO III, DO PODER  
JUDICIÁRIO.  
Suprima-se na alínea "a", do inciso I, do art. 80, a seguinte expressão:  
Art. 80. - ..................................  
I -..........................................  
a) ..."e os membros do Ministério Público da União." 
Justificativa: 
A competência para processar e julgar os membros do Ministério Público da União já está expressa 
no inciso I do art. 77. 
Parecer:   
   O privilégio deve ser mantido tal e qual se encontra enunciado no Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   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 Art. 76 a 83 do  
Substitutivo Egídio Lima pelo seguinte:  
[...] 
Seção V  
Dos Tribunais Regionais Federais  
[...] 
Art. 79. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados e dos Juízes  
Federais da Região;  
b) os habeas corpus e os mandados de  
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segurança contra ato do Presidente do Tribunal ou  
de seus órgãos e membros ou de Juiz Federais da  
Região;  
c) os Juízes Federais da Região, inclusive os  
Militares e do Trabalho, nos crimes comuns e de  
responsabilidade, e os membros do Ministério  
Público da União que perante eles oficiem, nos  
crimes comuns e de responsabilidade, bem como  
autoridades estaduais que gozem de foro  
privilegiado, em crimes de competência Federal;  
d) os conflitos de jurisdição entre seus  
órgãos ou entre Juízes Federais da Região.  
II - julgar, em grau de recurso as causas  
decididas pelos Juízes Federais da Região,  
III - administra a Justiça Federal de  
primeira instância na respectiva Região.  
[...] 
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:00496 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 na alínea "a", do inciso I,  
do art. 80, da Seção IV, Dos Tribunais Regionais e  
Dos Juízes Federais, do Capítulo III, do Poder Judiciário  
Suprima-se na alínea "a", do inciso I, do  
art. 80, a seguinte expressão:  
Art. 80. ....................................  
I - ........................................  
a) ... "e os membros do Ministério Público da União". 
Justificativa: 
A competência para processar e julgar os membros do Ministério Público da União já está expressa 
no inciso I do art. 77. 
Parecer:   
 As hipóteses são diferentes.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00550 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 na alínea "A", do inciso I,  
do art. 80, da Seção IV, dos Tribunais Regionais e  
dos Juízes Federais, do capítulo III, do Poder Judiciário.  
Suprima-se na alínea "a", do inciso I, do  
art. 80, a seguinte expressão:  
Art. 80. - ..................................  
I -..........................................  
a) ..."e os membros do Ministério Público da União." 
Justificativa: 
A competência para processar e julgar os membros do Ministério Público da União já está expressa 
no inciso I do art. 77. 
Parecer:   
   A colocação do Substituto parece-me mais adequada. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00660 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir a alínea "f" do inciso I do art. 80. 
Justificativa: 
O contencioso administrativo, condenado por juristas do porte de Mário Mazagão, acaba por ser 
previsto no Parecer e Substitutivo de forma indireta, com desígnios pouco claros, quando se permite 
o recurso ao Judiciário, suprimido o acesso a ele em primeiro grau, o que quebra o monopólio da 
jurisdição – conquista democrática de um Estado de direito – quando afasta o conhecimento pleno 
pelo Poder Judiciário das questões de interesse da administração. De triste e recente memória o 
contencioso administrativo no âmbito da previdência social, experiência que não deu certo, com 
graves prejuízos aos que tinham direito. 
Parecer:   
Acolho as razões constantes da justificativa. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00860 APROVADA 
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 alínea "f", do inciso I, do art. 80. 
Justificativa: 
O contencioso administrativo, condenado por juristas do porte de Mário Mazagão, acaba por ser 
previsto no Parecer e Substitutivo de forma indireta, com desígnios pouco claros, que brando 
monopólio da jurisdição – conquista democrática – ao afastar do conhecimento do Poder Judiciário, 
questões de interesse da Administração. 
Parecer:   
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Tem razão o autor. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01118 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   No Substitutivo do Relator, dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 80:  
Art. 80 ....................................  
II - julgar, em grau de recurso, as causas  
decididas pelos juízes federais e pelos juízes  
estaduais no exercício da competência federal da  
área de sua jurisdição. 
Justificativa: 
Os juízes estaduais julgam execuções fiscais, causas previdenciárias e outras, no exercício da 
competência federal. Os recursos de suas decisões devem ser julgados pelos Tribunais Regionais 
Federais. 
Parecer:   
   A parte acrescida ao texto tem sua razão de ser. Pela aprovação. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:01022 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA/SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS - alínea "f" do inciso  
I do art. 212 e alínea IV do art. 213  
Acrescentar uma alínea, que seria a "f", do  
inciso I do art. 212, com a seguinte redação:  
f) os crimes políticos, os contra a  
integridade territorial e a soberania do Estado.  
Em consequência e necessariamente, excluir  
essa mesma previsão do inciso IV do art. 213 
Justificativa: 
A relevância dos crimes políticos, mantidos na sistemática da proposta, e dos cometidos contra 
integridade territorial e a soberania do Estado, manifestamente justifica a transferência da 
competência para o seu julgamento da justiça comum federal de primeira instância para a originária 
dos Tribunais Regionais Federais. Desnecessário enfatizar a importância desses julgamentos (essa 
importância inclusive decorre da circunstância de caber, dessas decisões recurso ordinário para o 
Supremo Tribunal Federal – art. 205, inciso II, letra c), que não podem ficar fragmentados na 
competência de todos os juízes federais do País, com graves riscos à própria militância democrática. 
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo transferir da competência para processar e julgar os crimes políticos 
contra a integridade territorial e a soberania do Estado, dos Juízos Federais para os Tribunais 
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Regionais Federais. Matéria envolvendo mérito.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01107 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva -  
Dispositivo Emendado - Art. 212, inciso I, letra a  
Art. 212, I, a: ... ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. 
Justificativa: 
Necessária à ressalva, que fica adequada plenamente ao art. 196, quando trata do julgamento dos 
juízes estaduais. 
Parecer:   
Pela aprovação.  
A Emenda se faz necessária para que se compatibilize o Art. 212, I, "a" ao Art. 196. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

    
   EMENDA:00954 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA/SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS - alínea "f" do inciso  
I do art. 208 e alínea IV do art. 209  
Acrescentar uma alínea, que seria a "f", do  
inciso I do art. 208, com a seguinte redação:  
f) os crimes políticos, os contra a  
integridade territorial e a soberania do Estado.  
Em consequência e necessariamente, excluir  
essa mesma previsão do inciso IV do art. 209 
Justificativa: 
A relevância dos crimes políticos, mantidos na sistemática da proposta, e dos cometidos contra 
integridade territorial e a soberania do Estado, manifestamente justifica a transferência da 
competência para o seu julgamento da justiça comum federal de primeira instância para a originária 
dos Tribunais Regionais Federais. Desnecessário enfatizar a importância desses julgamentos (essa 
importância inclusive decorre da circunstância de caber, dessas decisões recurso ordinário para o 
Supremo Tribunal Federal – art. 201, inciso II, letra c), que não podem ficar fragmentados na 
competência de todos os juízes federais do País, com graves riscos à própria militância democrática. 
Parecer:   
 Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:05686 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Aditiva  
Dispositivo Emendado: Alínea "f" do Inciso I do artigo 208  
Acrescentar uma alínea, que seria a "f", do  
inciso I do artigo 208, com a seguinte redação:  
f) os crimes políticos, os contra a  
integridade territorial e a soberania do Estado.  
Em consequência e necessariamente, excluir  
essa mesma previsão do inciso IV do artigo 209. 
Justificativa: 
A relevância dos crimes políticos, mantidos na sistemática da proposta, e dos cometidos contra 
integridade territorial e a soberania do Estado, manifestamente justifica a transferência da 
competência para o seu julgamento da justiça comum federal de primeira instância para a originária 
dos Tribunais Regionais Federais. Desnecessário enfatizar a importância desses julgamentos (essa 
importância inclusive decorre da circunstância de caber, dessas decisões recurso ordinário para o 
Supremo Tribunal Federal – art. 205, inciso II, letra c), que não podem ficar fragmentados na 
competência de todos os juízes federais do País, com graves riscos à própria militância democrática. 
Razoável será, portanto, o reexame dessa competência, afigurando-se mais certo atribuí-la aos 
mencionados Tribunais, originariamente. 
Parecer:   
 Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:12105 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Altere-se, na seção IV, do Capítulo IV - Do Judiciário, o seguinte:  
- Dê-se a seguinte redação à Seção IV - Dos  
Juízes Federais;  
- Dê-se a seguinte redação ao Artigo 206:  
Art. 206 - Compõe a Justiça Federal:  
I - Juízes Federais  
- Suprima-se os artigos 207, com seus incisos  
e parágrafos e o artigo 208, com seus incisos e alíneas.  
- Suprima-se do artigo 209, inciso XI,  
parágrafo 2o., o seguinte:  
"o recurso, que no caso couber, deverá ser  
interposto para o Tribunal Regional Federal  
competente."  
- Suprima-se do artigo 209, inciso XI,  
parágrafo 3o. o seguinte:  
"e com recurso para o Tribunal Regional Federal". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
 As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:18919 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se os incisos II, IV, VI e VII do  
art. 32 do Projeto de Constituição, bem assim os  
art. 34, 36, 38, 39 e a expressão "habeas data"  
dos art. 201, inciso I, letra "i", e inciso II,  
letra "b"; 205, inciso I, letra "b"; 208, inciso  
I, letra "c"; e 209, inciso VIII. 
Justificativa: 
O objetivo da presente emenda é o de eliminar da enumeração dos remédios constitucionais de 
garantia dos direitos individuais as figuras do “habeas data”, do mandado de injunção, da ação penal 
subsidiária e da ação requisitória de informações e exibição de documentos. 
Afora o caso da ação penal subsidiária, a eliminação de todas as outras figuras justifica-se em função 
da desnecessária e indesejável multiplicação de remédios jurídicos ensejada pelo art. 32 do Projeto, 
quando é evidente que tais hipóteses já se encontram amparadas pela via do mandado de 
segurança. 
No que concerne à hipótese restante da ação penal privada, este problema é da alçada da lei 
ordinária, que inclusive já regulamenta a figura no Código de Processo Penal Brasileiro. Aqui, como 
antes, verifica-se nova e injustificável duplicidade de meios para atender a um só e mesmo fim. 
De resto, a emenda simplesmente procede à supressão da expressão “habeas data” existente em 
vários outros passos do Projeto. 
Parecer:   
 Optou-se por dar à matéria objeto da emenda tratamento diverso do nela proposto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19870 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Suprima-se o art. 208, que deve ser  
aproveitado em Ato Complementar. 
Justificativa: 
Toda a matéria do art. 208 deve integrar Ato Complementar à Constituição não é matéria 
propriamente constitucional. 
Parecer:   
 Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
   
   EMENDA:20216 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
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Texto:   
   Acrescenta ao inciso II do art. 208 a locução  
"excetuado o disposto no art. 201, II, "c",  
dando-lhe a seguinte redação:  
"II - julgar em grau de recurso as causas  
decididas pelos juízes federais e pelos juízes  
estaduais no exercício da competência federal da  
área de sua jurisdição, excetuando o disposto no  
art. 201, II, "c". 
Justificativa: 
Esta emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
O art. 201, II, “c” dá ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar, em grau de recurso, o 
crime político. Em primeira instância essa competência é atribuída ao juiz federal (art. 209, IV); ora, a 
competência em grau de recurso não pode caber simultaneamente ao STF (art. 201, II, “c”), e ao 
Tribunal Regional Federal (art. 208, II, c/c art. 209, IV), devendo optar pela competência de um ou de 
outro. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:23732 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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, mantidos na sistemática da proposta, e dos cometidos contra 
integridade territorial e a soberania do Estado, manifestamente justifica a transferência da 
competência para o seu julgamento da justiça comum federal de primeira instância para a originária 
dos Tribunais Regionais Federais. Desnecessário enfatizar a importância de tais julgamentos – que 
decorre, inclusive, da circunstância de caber, dessas decisões, recurso ordinário para o Supremo (art. 
151, II, letra c) – que não podem ficar fragmentados na competência de todos os juízes federais do 
País, com graves riscos à própria militância democrática. Razoável será, portanto, o reexame dessa 
competência, afigurando-se mais certo atribuí-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. 
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   EMENDA:26057 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao inciso II do artigo 154 a locução:  
"excetuado o disposto no artigo 148, II, "C", dando-lhe a seguinte redação:  
II - julgar em graus de recurso as causas  
decididas pelos juízes federais e pelos juízos  
estaduais no exercício da competência federal da  
área de sua jurisdição, excetuado o disposto no  
artigo 148, II, "c". 
Justificativa: 
Esta emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
O artigo 148, II, “c”, dá ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar, em grau de recurso, 
o crime político. Em primeira instância, essa competência á atribuída ao juiz federal (art. 155, IV). 
Ora, a competência em grau de recurso não pode caber simultaneamente ao STF (art. 148, II, “c”), e 
ao Tribunal Regional Federal (art. 154, II, c/c art. 155, IV), devendo-se optar pela competência de um 
ou de outro. 
Parecer:   
 Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26198 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. 154, da Seção IV, Dos Tribunais Regionais e  
dos Juízes Federais, 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. 154, a seguinte expressão:  
Art. 154 ....................................  
I - ........................................  
a) - "e os membros do Ministério Público da União",... 
Justificativa: 
A competência para processar e julgar os membros do Ministério Público da União já está expressa 
na alínea a do inciso I do art. 151, desnecessário se fazendo a referência, neste dispositivo, porque 
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 instâncias perante as quais seus membros oficiam. 
Parecer:   
 Desde que se decidiu estabelecer prerrogativa de foro para os membros do Ministério Público, não 
podem ficar esquecidos os que atuam na primeira instância.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:26288 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 154.  
Art. 154 - Redija-se:  
Art. 154 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  
I - processar e julgar, originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias do seus julgados e dos juízes federais  
da região;  
b) os "habeas-corpus" e mandados de  
segurança contra ato do Presidente do Tribunal ou  
de seus órgãos e membros ou de juiz federal da região;  
c) os conflitos de competência entre seus  
órgãos ou entre juízes federais da região;  
II - julgar, em grau de recurso, as causas  
decididas pelos juízes federais da região. 
Justificativa: 
O artigo tem a redação que lhe deram as Sugestões do Supremo Tribunal Federal remetidas à 
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, merecendo apreço e exame da Constituinte. 
Parecer:   
   O texto emendado é mais completo. A volta ao primitivo, que lhe serviu de base, importaria em 
suprimir, sem justificativa, dispositivo da letra A do número I e do número II.  
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 mandado 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:26715 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva na alínea "a", do inciso I,  
do Art. 154, da Seção IV, dos Tribunais Regionais  
e dos Juízes Federais, 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. 154, a seguinte expressão:  
Art. 154 - .................. 
I - ........................ 
a) - "e os membros do Ministério Público da União". 
Justificativa: 
A competência para processar e julgar os membros do Ministério Público da União já está expressa 
na alínea a do inciso I do art. 151, desnecessário se fazendo a referência, neste dispositivo, porque 
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 instâncias perante as quais seus membros oficiam. 
Parecer:   
 Desde que se decidiu estabelecer prerrogativa de foro para os membros do Ministério Público, não 
podem ficar esquecidos os que atuem na primeira instância.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28468 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Suprima-se o art. 154, que deve ser aproveitado em Ato Complementar. 
Justificativa: 
Toda a matéria do art. 154 deve integrar Ato Complementar à Constituição não é matéria 
propriamente constitucional. 
Parecer:   
 Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28659 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA/ADITIVA/MODIFICATIVA  
1) Retire-se da alínea "a" o item I do artigo  
148 a expressão "e os Ministros de Estado".  
2) Acrescente-se, na alínea "b" do item I do  
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artigo 148, logo depois de "Tribunal de Contas da  
União, a expressão "os Ministros de Estado".  
3) Acrescente-se, na alínea "a" do item I do  
artigo 148, a expressão "e o Procurador-Geral da União".  
4) Substitua-se, na alínea "c" do item I do  
artigo 148 a expressão "Territórios" por "Municípios".  
5) Acrescente-se, nas alíneas "i" do item I e  
"b" do item II do artigo 148, nas alíneas "b" do  
item I e "b" do item II do artigo 151, na alínea  
"c" do item I do artigo 154 e no item VIII do  
artigo 155, logo após "os mandados de segurança",  
a expressão "os mandados de injunção".  
6) Dê-se à alínea "a" do item III do artigo  
148 seguinte redação:  
"a - contrariar dispositivo desta  
Constituição ou de tratado internacional;"  
7) Acrescente-se à alínea "l" do item I do  
artigo 148 a expressão "de lei ou ato normativo  
federal ou estadual". 
Justificativa: 
1 e 2 – É necessário prever-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento dos 
Ministros de Estado por crimes comuns e de responsabilidade. 
3 – Não há razão para deixar de conferir ao Procurador-Geral da União o foro privilegiado. 
4 – O Território é parte integrante da União (§ 2º do artigo 28). Por outro lado, o Município é pessoa 
jurídica de direito público interno e pode ser parte em juízo. 
5 – É necessário a previsão da competência para julgar os “mandados de injunção”. 
6 – A supremacia do tratado sobre a lei deve ser controlada pelo Supremo Tribunal Federal. 
7 – É necessária a especificação, porque se cuida aí de inconstitucionalidade em tese. 
Parecer:   
   A redação do artigo 148 sofreu profundas modificações, na presente fase, em decorrência da 
valiosa contribuição dos eminentes Constituintes, ofertada sob a forma de emendas.  
Nesse texto reformulado, o conteúdo da Emenda em exame foi parcialmente acolhido.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:29156 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 154, itens e alíneas, do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
Art. 154 - Suprima-se  
I - Suprima-se  
a) (...) e) Suprima-se  
II - Suprima-se 
Justificativa: 
A supressão dos dispositivos acima prende-se ao fato de, em emenda anterior, mais especificamente 
ao art. 139, se prever a edição de Lei Complementar estabelecendo a competência e demais 
condições de funcionamento de todos os Tribunais Superiores, seus graus e instâncias. 
Parecer:   
 Se vier a ser aprovado o Substitutivo referido na Justificação, ficando a matéria regulada alhures, os 
textos, cuja supressão desde já se propõe, serão eliminados na redação final.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32232 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescenta ao inciso II do art. 154 a locução  
"excetuado o disposto no art. 148, II, "c",  
dando-lhe a seguinte redação:  
"Julgar em grau de recurso as causas decididas  
pelos juízes federais e pelos juízes estaduais  
no exercício da competência federal da área de sua  
jurisdição, excetuado o disposto no art. 148, II, "c". 
Justificativa: 
O art. 148, II, “c”, dá ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar, em grau de recurso, o 
crime político. Em primeira instância essa competência é atribuída ao juiz federal (art. 155, IV); ora, a 
competência em grau de recurso não pode caber simultaneamente ao STF (art. 148, II, “c”), e a 
Tribunal Regional Federal (art. 154, II, c/c art. 155, IV), devendo-se optar pela competência de um ou 
de outro. 
Parecer:   
Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32645 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 154.  
Art. 154 - Redija-se:  
Art. 154 - Compete aos Tribunais Regionais Federais:  
I - processar e julgar, originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados e dos juízes  
federais da região;.  
b) os "habeas corpus" e mandados de segurança  
contra ato do Presidente do Tribunal ou de seus  
órgãos e membros ou de juiz federal da região;  
c) os conflitos de competência entre seus  
órgãos ou entre juízes federais da região;  
II - julgar, em grau de recurso, as causas  
decididas pelos juízes federais da região. 
Justificativa: 
Cuida o artigo da competência dos Tribunais Regionais Federais. 
Parecer:   
   O texto emendado é mais completo. A Emenda importaria em supressão do dispositivo da letra "a" 
do número I e do dispositivo do número II.  
Pela rejeição. 
 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE S 

   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO IV 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUIZES FEDERAIS 
[...] 
Art. 130. Compete aos Tribunais Regionais Federais. 
I – processar e julgar, originalmente: 
a) Os juízes da área de sua jurisdição, inclusive os da Justiça Militar e do Trabalho, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral. 
b) As revisões criminar e as ações rescisórias dos seus julgados ou dos juízes federais da região. 
c) Os mandados de segurança, os “habeas data” e os mandados de injunção contra ato do próprio 
Tribunal ou de Juiz Federal. 
d) Os “habeas corpus”, quando a autoridade coatora for Juiz Federal. 
e) Os conflitos de jurisdição entre juízes federais vinculados ao Tribunal. 
II – julgar, em grau de recurso, as causas decidias pelos Juízes estaduais no exercício da 
competência federal: da área de sua jurisdição. 
[...] 

Assinaturas 

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

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

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

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

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

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

Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à questão 
do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do Presidente da 
República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem relatório 
circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para proposta de emenda à 
Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às realidades de nosso País 
com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior celeridade, à distribuição da Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria Pública. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e 
§§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 3º; 
Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
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"). 
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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. 

 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00196 PREJUDICADA 
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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 mandado de segurança e estabeleceu-se a competência para o julgamento dos atos 
contrários à Constituição quando, no entanto, o mandado de injunção visa à omissão inconstitucional (art. 5, LXXII). 
Assim, necessária se faz a inclusão do termo “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:01843 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
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 mandado de injunção tem por fundamento a “falta de norma 
regulamentadora” necessária para o exercício de direitos, liberdades e certas prerrogativas, inscritos na Constituição. 
Na alínea “b” do inciso “I”, do art. 111, do Projeto “B”, essa medida e confundida com outros remédios heroicos, como 
o mandado de segurança e o “habeas-data”, que devem ser impetrados contra a pessoa, autoridade de órgãos que 
pratique, ou intente praticar, “ato administrativo ou judicial”, lesivo de determinados direitos do impetrante. 
Diferente é o mandado 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 mandado 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.  
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11 do projeto oriundo do primeiro turno. É convincente a justificativa do nobre autor. A proposição aperfeiçoa o texto.  
Pela aprovação. 
 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   
   EMENDA:00560 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PTB/RS) 
Texto:   
 Incluir no dispositivo citado a expressão "da  
Advocacia-Geral da União", ficando assim a  
redação: "...membros da Advocacia-Geral da União e  
do Ministério Público da União..." 
Justificativa: 
Considerando que o texto do Projeto “C” em sua redação final assegura acesso à composição dos Tribunais 
Regionais Federais, afigura-se de inteira justiça que os membros da Advocacia-Geral da União, na sua condição de 
defensores da União em Juízo igualmente sejam incluídos no referido dispositivo. 
Os advogados, os membros do Ministério Público da União e os Advogados da União atuam em áreas inteiramente 
distintas, cabendo aos advogados da União, privativamente, a defesa em Juízo da referida Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno. 
Cumpre frisar que emendas com igual finalidade foram apresentadas para corrigir omissão da mesma natureza (Arts. 
94, 104, II e 107, I “a”). 
   
   EMENDA:00650 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 108 - ...................... 
I - ...................  
"c) ... Tribunal Regional ou juiz federal a  
ele vinculado". 
Justificativa: 
A proposta evita dúvida de interpretação. 
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