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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. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito 

Federal.  

§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; 

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito 

Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal 

Regional Federal respectivo;  

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados 

de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.  

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os 

desembargadores. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema. A relação de reuniões e audiências 
públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público – IIIc está 
disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-
sistemas-de/subcomissao3c 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 25 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; e  

b) de dois juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  

II - de juiz federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo Tribunal 

Federal de Recursos; e  

III - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos de 

notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.  

§ 1º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um dos 

dois desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice-

Presidência.  

§ 2º - O número dos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais é irredutível, podendo 

ser elevado, por lei, mediante proposta do Tribunal Superior Eleitoral. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6. 

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 27 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; e  

b) de dois juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  

II - de juiz federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo Tribunal 

Superior Federal;  

III - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos de 

notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.  

§ 1º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um dos dois 

desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência.  

§ 2º - O número dos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais é irredutível, podendo 

ser elevado, por lei, mediante proposta do Tribunal Superior Eleitoral. 

 

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

Ministério Público a votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: DANC de 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 3, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/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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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: 7. 

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 88 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  

II - de um juiz do Tribunal Federal Regional, com sede na Capital do Estado, ou, 

não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 

Federal respectivo.  

III - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notório saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Tribunal de Justiça.  

Parágrafo único - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um dos dois 

desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 124 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  

II - de um juiz do Tribunal Federal Regional, com sede na Capital do Estado, ou, 

não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 

Federal respectivo.  

III- por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notório saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Tribunal de Justiça.  

Parágrafo único - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um dos dois 

desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência. 

 

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

Governo a votação do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC de 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. 

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

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 225 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  

II - de um juiz do Tribunal Federal Regional, com sede na Capital do Estado, ou, 

não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 

Federal respectivo.  

III- por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notório saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Tribunal de Justiça.  

Parágrafo único - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um dos dois 

desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

 Art. 221 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  

II - de um juiz do Tribunal Federal Regional, com sede na Capital do Estado, ou, 

não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 

Federal respectivo. 

 III - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notório saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Tribunal de Justiça.  

Parágrafo único - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um dos dois 

desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 20. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 165 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; e 

 b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  

II - de um juiz do Tribunal Federal Regional, com sede na Capital do Estado, ou, 

não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 

Federal respectivo; e  

III - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de atividade 

profissional, indicados pelo Tribunal de Justiça.  
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Parágrafo único - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria Eleitoral ao Juiz 

do Tribunal Regional Federal ou ao Juiz Federal. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20. 

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 137 - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  

II - de um juiz do Tribunal Federal Regional, com sede na Capital do Estado, ou, 

não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 

Federal respectivo; 

III - por nomeação do Presidente da República, de dois membros, observado o 

disposto no artigo 111.  

Parágrafo único - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá dentre os 

Desembargadores, seu Presidente e Vice-Presidente, exercendo este último a 

corregedoria. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 143. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição pelo voto secreto:  

a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado, ou, não 

havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 

Federal respectivo;  

III - por nomeação do Presidente da República, de dois membros, observado o 

disposto no artigo 114.  

Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá dentre os Desembargadores 

seu Presidente e Vice-Presidente. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 141. 

 

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

2º) 

Art. 126. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal, compostos:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 
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a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no 

Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo 

Tribunal Regional Federal respectivo;  

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de 

Justiça.  

Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os desembargadores. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal.  

§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no 

Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo 

Tribunal Regional Federal respectivo;  

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de 

Justiça.  

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente 

dentre os desembargadores. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal.  

§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;  

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no 

Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, 

pelo Tribunal Regional Federal respectivo;  

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de 

Justiça.  

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente 
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dentre os desembargadores. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00076 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
[...]  
Art. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.  
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais  
Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de dois juízes dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça; e  
b) de dois juízes, dentre juízes de direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  
II - de juiz federal, escolhido pelo Tribunal  
Federal de Recursos; e  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notável saber jurídico e idoneidade moral,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos  
dois desembargadores do Tribunal de Justiça,  
cabendo ao outro a Vice-Presidência.  
[...] 
Justificativa: 
É de impostergável oportunidade que se dê uma nova estrutura ao Poder Judiciário, trazendo para o 
relevo constitucional o Ministério Público, que passa integrar aquele poder.  
Propõe-se, então, uma nova estrutura do Poder Judiciário, seja no que diz respeito aos órgãos 
judicantes, ao Ministério Público e às garantias e prerrogativas de ambos. 
    
 
 

                                                      
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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   EMENDA:00087 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:   
   Introduzir no projeto da subcomissão as  
seguintes alterações aos artigos 24 e 25 do  
anteprojeto do relator, que passarão a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 24. O Tribunal Superior Eleitoral, com  
sede na capital da União, e jurisdição em todo  
território nacional é composto por 11 juízes,  
indicados na seguinte proporção:  
I - 1 pelo Presidente da República;  
II - 4 pela Câmara dos Deputados;  
III - 6 pelo Conselho Federal da  
Magistratura, atendendo:  
a) 2 do Supremo Tribunal Federal;  
b) 2 do Superior Tribunal de Justiça;  
c) 1 em lista tríplice da OAB;  
d) 1 em lista tríplice do Ministério Público Federal;  
§ 1o. O mandato dos membros é de 4 anos,  
renováveis de 2 em 2 anos, não permitida  
recondução imediata;  
§ 2o. O Presidente será eleito entre seus  
pares para mandato de 1 ano.  
Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais,  
com sede na capital de cada Estado da Federação e  
no Distrito Federal, compor-se-ão de juízes  
indicados na seguinte proporção:  
I - 1 (um) pelo Governador do Estado;  
II - 2 (dois) pela Assembleia Legislativa;  
III - 4 (quatro) pelo Conselho Federal da  
Magistratura, atendendo a seguinte proporção:  
a) dois dentre os Desembargadores indicados  
pelo respectivo Tribunal de Justiça do Estado.  
b) um dentre advogado indicados pela  
OAB/local em lista tríplice.  
c) um dentre representante do Ministério  
Público, indicados pela Procuradoria do Estado em  
lista tríplice;  
§ 1o. Os Juízes terão mandato de dois anos, não renovável.  
§ 2o. O Presidente será eleito por seus pares." 
Justificativa: 
A emenda ora apresenta objetiva fundamentalmente explicar que os advogados indicados pelo 
Superior Tribunal de Justiça, além de dotados de notável saber jurídico e idoneidade moral, devem 
preencher o requisito da efetiva atividade profissional durante mais de dez anos. 
    
   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) 
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Texto:   
   CAPÍTULO  
Do Poder Judiciário  
[...]  
Art. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.  
Art. Os Tribunais Regionais Eleitorais  
compor-se-ão:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de dois Juízes entre os desembargadores do  
Tribunal de Justiça;  
b) de dois Juízes de direito, escolhidos pelo  
Tribunal de Justiça, dentre os titulares da  
Comarca da Capital;  
II - de Juízes do Tribunal Regional Federal  
no Estado onde tiver sede, ou de Juiz Federal nos  
outros Estados da região, escolhido pelo  
respectivo Tribunal Regional Federal;  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis cidadãos de notável  
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Tribunal de Justiça.  
§ 1o. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá  
seu Presidente um dos desembargadores do Tribunal  
de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência.  
§ 2o. O número dos Juízes dos Tribunais  
Regionais Eleitorais é irredutível, mas poderá ser  
elevado, por lei, mediante proposta do Tribunal  
Superior Eleitoral.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
    
   EMENDA:00408 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 25, seus incisos, alíneas e  
parágrafos primeiro a seguinte redação:  
"Art. 25. Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes dentre os membros do  
Tribunal Regional Federal, no Estado em que este  
se sediar, escolhidos pelo Tribunal Superior  
Federal, ou de dois juízes de Direito nos outros  
Estados, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  
b) de dois juízes dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça, por este escolhidos;  
II - de juiz federal e, havendo mais de um,  
do que for escolhido pelo Tribunal Superior Federal;  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
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notável saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de dez anos de efetiva atividade  
profissional, indicados pelo Conselho Secional da  
Ordem dos Advogados do Brasil.  
§ 1o. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá  
Presidente e Vice-Presidente os membros do  
Tribunal Regional Federal, no Estado em que este  
se sediar, ou desembargadores dos Tribunais de  
Justiça nos outros Estados." 
Justificativa: 
O dispositivo de que trata a presente emenda prevê um Tribunal Regional Eleitoral para cada Estado 
e para o Distrito Federal, como na atualidade. 
Tratando-se de corte eleitoral situada no segundo grau de jurisdição, entendemos que, quando 
possível, sua composição também se faça com membros do mesmo grau da Justiça Federal, ou seja, 
do Tribunal Regional Federal. 
Todavia, como nem todos os Estados dispõem de Tribunal Regional Federal, a emenda busca 
solução através da escolha de Juízes de Direito, preservando o restante da composição com 
desembargadores, juízes federais e advogados. 
Por outro lado, a emenda traça diretrizes para a escolha dos integrantes dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, diversificando o critério apenas quando o Estado não abrigar sede de Tribunal Regional 
Federal. 
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida. 
   
   EMENDA:00440 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No inciso III do art. 25 - Dar a seguinte redação:  
"III - Por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e idoneidade moral,  
indicados pela respectiva secional da OAB,  
conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 
A Magistratura, em qualquer de suas especializações, é tarefa própria para advogados e não para 
cidadãos quaisquer que, por falta de formação própria, não dispõem de aptidão bastante. 
Sendo advogado, nada mais legitimo de que sua indicação pela OAB já que só assim será uma 
representação legitima para a classe. 
    
   EMENDA:00568 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   substitua-se a Seção V do Capítulo do Poder  
Judiciário do Anteprojeto do Relator pela seguinte:  
"Seção V  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
[...]  
Art. 25. Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
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Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça;  
b) de dois juízes dentre Juízes de Direito  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  
II - de juiz Federal e, havendo mais de um,  
do que for escolhido pelo Tribunal Federal de  
Recursos; e  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis cidadãos de notável  
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Tribunal de Justiça.  
§ 1o. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá  
Presidente um dos dois Desembargadores do Tribunal  
de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência.  
§ 2o. O número dos juízes Regionais  
Eleitorais é irredutível, podendo ser elevado, por  
lei, mediante proposta do Tribunal Superior Eleitoral.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda que propõe a substituição da Seção V do Anteprojeto do eminente relator decorre 
do fato de serem modificações correlatas, com a consequente alteração de outros dispositivos. 
No mérito, a substituição traz como objetivo a adequação de aspectos substantivos do Anteprojeto a 
outra realidade, certamente, mais ajustada ao sentimento da maioria dos membros da Subcomissão, 
e, sobretudo, à sensibilidade dos Constituintes subscritores. 
O objetivo, contudo, é e sempre será de colaborar e contribuir no aprimoramento do Anteprojeto, da 
lavra do ínclito Deputado Plínio Arruda Sampaio, que tanto honra e engrandece, com seu permanente 
devotamento, os relevantes Foros Constitucionais do País. 
Ademais, a substituição ora proposta, ajusta-se, também, a maioria dos movimentos reivindicatórios 
da atualidade, quer oriundos de classes ou segmentos sociais, quer dos grandes e inquestionáveis 
anseios coletivos, autores do desabrochar de tantas esperanças sempre moldadas e fundamentadas 
no novo ordenamento constitucional. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00353 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se à Seção IV do Capítulo I do Anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Judiciário esta redação:  
Seção IV  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. São as seguintes as categorias de órgãos da Justiça Eleitoral:  
I - Tribunal Superior Eleitoral  
II - Tribunais Regionais Eleitorais  
III - Juízes Eleitorais  
IV - Juntas Eleitorais  
Parágrafo único. Os Juízes dos Tribunais  
Eleitorais, em número de sete, são vitalícios.  
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I - mediante eleição, pelo voto secreto;  
a) de três juízes escolhidos pelo Supremo  
Tribunal Federal e  
b) de dois juízes, escolhidos pelo Tribunal  
Federal de Recursos.  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
entre os três Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. Haverá um tribunal Regional Eleitoral na  
Capital de cada Estado e no Distrito Federal  
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais  
Eleitorais compor-se-ão:  
I - Mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça; e  
b) de dois juízes dentre os juízes de  
direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  
II - de Juiz Federal, escolhido pelo Tribunal  
Federal de Recursos; e  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notável saber jurídico e idoneidade moral,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência.  
[...] 
Justificativa: 
O Anteprojeto foi bastante ideológico e afastou se das tradições constitucionais brasileiras, devemos 
fazer com que certos princípios fundamentais sejam resguardados. Se elaboramos uma Carta 
Constitucional muito diferente das tradições, certamente estaremos introduzindo um elemento de 
confusão perante o individuo comum, o cidadão que não é muito letrado e que já acostumou-se com 
tais estruturas. No caso do Poder Judiciário, o homem do povo já conhece razoavelmente as 
atribuições de cada órgão e ficaria confuso com as novidades apresentadas no Anteprojeto. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:00396 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso II do art. 27  
do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário  
e do Ministério Público.  
Dê-se ao inciso II do art. 27 do anteprojeto,  
a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
..................................................  
II - de juiz do Tribunal Regional Federal no  
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Estado onde tiver sede, ou de juiz federal nos  
outros Estados da região, escolhido pelo  
respectivo Tribunal Regional Federal'. 
Justificativa: 
A presente emenda leva por objetivo compor o Tribunal Regional Eleitoral preferencialmente com um 
juiz do Tribunal Regional Federal do Estado onde este tiver sede. 
É a justificativa para esta emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
    
 
EMENDA:00398 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso III do art. 27  
do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário  
e do Ministério Público.  
Dê-se ao inciso III do art. 27 do  
Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
............................................  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notável saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de dez anos de efetiva atividade  
profissional, indicados pelo Tribunal de Justiça". 
Justificativa: 
Por entendermos mais adequado, substituímos o vocábulo cidadãos por advogados, acrescentando 
que estes, além de dotados de notável saber jurídico e idoneidade moral, devem contar com mais de 
dez anos de efetiva atividade profissional. 
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:00493 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público:  
Substitua-se, no art. 26, inciso I, alínea  
"a", a expressão "Supremo Tribunal Federal" por  
"Supremo Tribunal Constitucional".  
Suprimir a alínea "b" do inciso I do art. 26.  
Acrescentar inciso III ao art. 26:  
"III - por indicação dos partidos políticos  
com registro definitivo perante o Tribunal de  
dois advogados, observado o requisito do inciso anterior."  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

Substitua-se a parte final do inciso II e do  
parágrafo único do art. 26 por "...Supremo  
Tribunal Constitucional".  
Suprimir a alínea "b" do inciso I do art. 26.  
Acrescentar inciso III ao art. 26:  
"III - por indicação dos partidos políticos  
com registro definitivo perante o Tribunal de  
dois advogados, observado o requisito do inciso  
anterior."  
Substitua-se a parte final do inciso II e do  
parágrafo único do art. 26 por "...Supremo  
Tribunal Constitucional".  
Substitua-se a parte final do inciso III do  
art. 27 por "indicados pelos partidos políticos  
com registro definitivo perante os Tribunais  
Regionais Eleitorais". 
Justificativa: 
A emenda visa abrir a possibilidade de os partidos políticos participarem da estrutura da Justiça 
Eleitoral aumentando a responsabilidade que tem quanto ao seu funcionamento. 
A participação dos Partidos Políticos será um fator de maior equilíbrio da Justiça Eleitoral. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   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 art. 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  
[...] 
Seção IV  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. 25. Os órgãos da Justiça Eleitoral são os seguintes:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Art. 26. O Tribunal Superior Eleitoral, com  
sede na capital da República e jurisdição em todo  
território nacional, é composto por 11 juízes,  
indicados na seguinte proporção:  
I - 1 pelo Presidente da República;  
II - 4 pela Câmara dos Deputados;  
III - 6 pelo Conselho Federal da  
Magistratura, atendendo:  
a) 2 do Supremo Tribunal Federal;  
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b) 2 do Superior Tribunal de Justiça;  
c) 1 em lista tríplice da OAB;  
d) 1 em lista tríplice do Ministério Público Federal;  
§ 1o. O mandato dos membros é de 4 anos,  
renováveis de 2 em 2 anos, não permitida a  
recondução imediata;  
§ 2o. O Presidente será eleito entre seus  
pares para mandato de 1 ano.  
Art. 27. Os Tribunais Regionais Eleitorais,  
com sede na capital de cada Estado da Federação e  
no Distrito Federal, compor-se-ão de juízes  
indicados na seguinte proporção:  
I - 1 (um) pelo Governador do Estado;  
II - 2 (dois) pela Assembleia Legislativa;  
III - 4 (quatro) pelo Conselho Federal da  
Magistratura, atendendo a seguinte proporção:  
a) dois dentre os Desembargadores indicados  
pelo respectivo Tribunal de Justiça do Estado;  
b) um dentre advogados indicados pela OAB /  
local em lista tríplice;  
c) um dentre representantes do Ministério  
Público, indicados pela Procuradoria do Estado em  
lista tríplice.  
§ 1o. Os Juízes terão mandato de dois anos,  
não renovável.  
§ 2o. O Presidente será eleito por seus pares.  
Art. 28. Os Juízes de Direito exercerão a  
jurisdição eleitoral, na forma da lei.  
Art. 29. A Lei Eleitoral disporá sobre a  
organização das juntas eleitorais.  
[...] 
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 o 
exercício do poder político. 
O Constitucionalismo moderno, consagrando as lições de MONSTESQUIEU, erigiu a separação, 
divisão e controle dos poderes como a pedra de toque da organização política dos regimes 
democráticos. Nas Constituições anteriores, sempre tivemos a interferência do Poder Executivo na 
organização e estruturação do Poder Judiciário, o que contribui 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 de 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 específica 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 competência para indicar os Ministros para 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, 
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encaminhando, quando necessário, as recomendações para a solução dos problemas. De outro lado, 
garantiria a autonomia financeira do Poder Judiciário, pois lhe competiria à 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 dominante, 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 minoritários da sociedade, em detrimento do conjunto de 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, dai porque atribuir-se à Câmara dos 
Deputados, órgão de representação popular que melhor espelha o pluralismo da sociedade, a 
atribuição de complementar à composição dos Tribunais. 
Mantem-se em linhas gerais as disposições ao anteprojeto da subcomissão, com um alerta, o de que 
não adiante 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 do 
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 judiciária apresenta-se como de fundamental importância no estabelecimento da 
democracia, esta entendida como o regime da explicitação do conflito, do pluralismo e do governo 
das leis. 
O ordenamento social exige que as relações sociais sejam reguladas por normas de conduta, que 
vão das normas éticas às normas jurídicas, estas como emanação da vontade política da sociedade. 
Em que pese o caráter ideológico do direito e sua função de legitimação da dominação, o fato 
importante está que a lei ao não esgotar o seu significado no ato da enunciação este será apropriado 
pelos juristas e em últimas análises pelas sentenças, que são normas aplicadas aos casos concretos. 
Kelsen afirma que a lei é um quadro do qual a sentença é a estampa. A decisão judiciária não só 
reconhece a validade da lei como, especialmente cria a norma individual ao caso concreto. 
Ora, na elaboração destas normas, que em verdade têm uma natureza legislativa, não se atender 
para o pluralismo ideológico que marca a formação social, tem-se que, a função judiciária não 
passaria de uma instância 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 especificas, a história mostra que o judiciário ao invés de 
servir a Sociedade, limitar o poder do Estado e ser garantia contra a dominação e a exploração, em 
verdade converte-se em arma da própria dominação. 
O lúcido Magistrado OSNI DUARTE PEREIRA, Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, e vítima da perseguição da ditadura, em escrito inédito a ser publicado na Revista 
Humanidade da UNB, com sua experiência de membros 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 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. 
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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, a garantir a nível concreto, a promessa retórica dos textos constitucionais. 
Tem-se de buscar na própria estrutura do Estado e na organização do Poder Judiciário os meios para 
submeter à justiça a serviço da sociedade e não aos interesses hegemônicos. No quadro atual, em 
que pese à admissão dos magistrados por concurso público, o seu acesso funcional na carreira 
passa a ser determinado por injunções de interesse da cúpula e da oligarquia que controla o 
judiciário, esta nomeada pelas oligarquias políticas que controlam os demais aparelhos de Estado. 
Assim, a aparente e retórica garantia de independência não passa de artifício para consolidação dos 
interesses hegemônicos. 
Novamente chamo o depoimento de OSNI DUARTE PEREIRA, que corrobora a análise, afirmando 
que “Desde o ingresso na magistratura, por concurso, o juiz assiste injustiças deprimentes. As 
pressões políticas, o trabalho de influências e o nepotismo já começam, frequentemente, por desfazer 
a ordem correta na lista dos aprovados. Jogado, sem padrinho, nas comarcas mais distantes, em 
cidades desprovidas de escolas de segundo grau para os filhos, sem habitações higiênicas, o juiz, 
para 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 arbitrária mascarado pela aparente segurança dos textos e de normas jurídicas. 
Isto se opera pelo desdobramento da ideologia dominante, que não passa da visão de mundo das 
oligarquias e elites hegemônicas, reprocessadas, nas sentenças e decisões do judiciário. 
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 instância 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, Aníbal Bruno, Magalhães Noronha e tantos 
outros. Não é por nada que advogados juízes e promotores vivem cercados de livros, procurando 
neles a fundamentação de seus discursos, como também é sabido que neste universo dogmático 
encontram-se doutrinas e teorias aos mais diversos sabores. Essa característica do Direito deve-se a 
vagueza e ambiguidade das palavras da lei, que em seus efeitos conotativos conduzem à 
possibilidade de inúmeras interpretações. (pág.31). 
E isto se tona particularmente perigoso quando, no processo decisório, todos sabemos, a primeira 
posição do julgador é a de decidir, e posteriormente, com base nas elaborações doutrinárias, passa a 
justificar sua decisão. 
Ora, se o próprio saber jurídico transmitido nas escolas e sustentado pelos juristas não passa de uma 
legitimação de interesses dominantes, na versão da sua visão do mundo, tem-se que, a grande 
maioria da sociedade, aqueles que não têm voz que não têm representação no aparelho de Estado, 
também não têm qualquer instrumento de defesa na aplicação concreta da lei, que se faz contra os 
seus interesses. 
Esta realidade objetiva no quadro judiciário do país, onde seus integrantes, habitados 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 de paizões. 
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 
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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 organizada no País, entendeu restritivamente o texto como 
de companhias registradas no Brasil, mesmo com capitais e com administradores estrangeiros, 
permitindo a transferência das riquezas nacionais para os países centrais, na reprodução histórica da 
submissão de nossas elites ao colonialismo e ao imperialismo. Um tribunal comprometido com a 
sociedade brasileira, certamente teria dado ao texto uma interpretação que assegurasse a 
independência e a soberania da nação. 
Do mesmo modo, os militares ao introduzirem o Decreto-Lei na Constituição de 67, o condicionaram 
aos requisitos de urgência e interesse público relevante, e, quando passaram a saquear a nação com 
o estabelecimento inconstitucional de tributos e adaptar a legislação à exploração internacional, o 
Supremo Tribunal recusou-se a apreciar as inconstitucionalidades, e a defraudação a que estava 
submetida toda a nação, via Decretos-Leis. 
Igualmente, quando a nação passou a ser espoliada pelos banqueiros internacionais na concessão 
de empréstimos ilegítimos e exigências absurdas, o Tribunal se recusou a aplicar os artigos 43, II e 
44, I da atual Constituição, que atribui ao Congresso Nacional à competência exclusiva para autorizar 
operações de crédito e aprovar acordos internacionais. 
Esse mesmo Poder Judiciário manteve-se isento, omisso, e por isso mesmo, conivente com as 
torturas e mortes provocados nos calabouços da ditadura, bem como, com os escândalos, roubos e 
defraudações que se cometeram no período. 
Foi este Judiciário que permitiu que bancos e banqueiros transformassem com a ajuda do Executivo, 
este país num verdadeiro cassino, sendo corresponsável pelo absurdo processo de acumulação de 
rendas em favor do capital financeiro, em detrimento da fome e miséria de milhões de brasileiros, que 
tiveram negada a possibilidade de uma vida mais digna, quando os investimentos eram inibidos pela 
especulação. Isto, porque as decisões dos pretórios, capitaneadas pelo STF, reconheceram ao 
Conselho Monetário Nacional, que reúne os tecnocratas do Governo, banqueiros e empresários, 
poderes que lhes eram vedados por lá. 
Foi essa mesma estrutura judiciária que implodindo o direito positivo, pôs-se ao lado do Poder 
Executivo e condenou milhões de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação a reajustes acima 
da variação salarial, causando drama, apreensões e penúria no seio da sociedade. 
A própria história do Poder Judiciário no Brasil, corroborada por estes fatos, mostra claramente que 
sempre foi subserviente ao Rei e aos interesses por ele representados. 
Não há, na história do país, episódios que mostram o afrontamento do Judiciário aos interesses 
dominantes e a favor da sociedade, salvo raras e honrosas exceções, e maioria isolada. 
Esta submissão é de tal gravidade que já ouvimos de alguns juízes a afirmação de que não tinham 
coragem, de em situações decisivas, sentenciar contra os interesses do Poder Executivo ou de seus 
agentes. 
Isto demonstra claramente que não há, por parte da sociedade, qualquer segurança ao arbítrio e aos 
abusos do poder, porque, reunindo o Executivo, na estrutura atual, o Poder Legislativo via Decreto-
Lei, e, dominando o Judiciário, as três funções básicas do Estado estão nas mãos do mesmo grupo, 
caracterizando-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 do Poder Legislativo e do Executivo. 
Se tivesse ligado ao poder de legislar, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
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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 pano de fundo, o projeto da Comissão 
Provisória de Estudos Constitucionais, reconhecendo que o projeto não se preocupou em 
democratizar o Poder Judiciário, nem em democratizar a justiça levando-a a sociedade. 
A preocupação da Comissão foi a de desafogar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Federal de 
Recursos, criando um Tribunal Intermediário, que absorveria muitas das atribuições do STF e do 
TFR, com a criação de Tribunais Federais Regionais. Mostrou-se tímido e formal na criação de 
juizados de pequenas causas, em síntese, mantém inalterada a estrutura judiciária do país. 
Suas alterações são cosméticas, não atingindo a substancia do sistema judiciário. Com ele, 
praticamente a sociedade não avança, pois atribui ao Presidente da República o poder de nomear os 
ministros e Juízes dos Tribunais Federais. 
Sua concepção é autoritária, por prever uma forma monocrática de organização da Justiça, não a 
abrindo para o controle e a participação da sociedade. 
Preocupado com a gravidade do quadro e da omissão do Supremo Tribunal Federal às questões 
políticas e sócias fundamentais, sugiro a criação do TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, organizado 
democraticamente com indicações não só de representantes políticos da sociedade – o Presidente da 
República e a Câmara Federal – como de organizações da Sociedade. 
Abre-se o poder decisório em matéria constitucional ao controle e a participação da nação, 
especialmente pelas indicações a serem feitas pela Câmara dos Deputados que, refletindo o 
pluralismo da Sociedade e administrando os seus conflitos, permitirá que as indicações reflitam 
também esse lado esquecido, possibilitando que representantes orgânicos do social passem a 
participar da produção do edifício jurisprudencial que irá interpretar a Constituição e atribuir às suas 
normas o sentido dinâmico da libertação nacional. 
De outro lado, visando evitar a excessiva ingerência do poder político na organização e estruturação 
do Judiciário, e com sentido de desatrelá-lo dessa mancebia com o Executivo, sugiro a criação do 
CONSELHO FEDERAL DA MAGISTRATURA, em substituição ao Conselho Nacional da 
Magistratura, não mais com funções policialescas e disciplinares, e sim, como instituição encarregada 
de, junto com os demais poderes e associações, e com independência, organizar a composição dos 
Tribunais Superiores e das Justiças administradas pela União, competindo-lhe a nomeação, 
transferência e promoção de juízes, a realização de concursos, a iniciativa de sugerir criação de 
Tribunais e Juízos, manifestar-se sobre vencimentos e vantagens dos juízes, o orçamento dos 
diversos tribunais, acompanhar a atuação da Justiça em todo território nacional, encaminhar projetos 
de lei em matérias judiciária e processual, e visando coibir os abusos de toda ordem, o poder 
disciplinar sobre a magistratura Nacional. 
Todos os demais Tribunais são aqueles previstos no projeto da Comissão Provisória e que 
praticamente refletem a atual composição do sistema judiciário Brasileiro. 
A diferença que entendo de fundo, e que sugiro através da presente proposição, diz respeito à 
composição de cada um dos Tribunais, que a meu ver é a questão fundamental. 
Trata-se das indicações dos seus integrantes. Pelo projeto Afonso Arinos, competiria ao Presidente 
da República, ouvido o Senado, a indicação dos membros dos Tribunais, normalmente cooptados do 
pessoal do judiciário, pelo que, manter-se-ia não só o espirito de corpo, bem como o hermetismo 
ideológico. 
Nos dispositivos sugeridos, procuro espelhar o pluralismo social na composição desses Tribunais, ao 
atribuir ao Presidente da República legitimado pela Nação (eleito pelo voto direto e secreto e não por 
um colégio eleitoral), à Câmara dos Deputados, a OAB, e demais associações à 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 tendo 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, adotada 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). 
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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 de 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 cidadela 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 leva-la, de forma simples e ágil, ao interior das 
comunidades, permitindo que os Estados criem juizados coletivos ou monocráticos de pequenas 
causas, e mais, que os municípios criem as suas justiças locais. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
    
   EMENDA:00830 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ALEXANDRE COSTA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao item III e ao § 1o., do art. 27, do  
Anteprojeto da Subcomissão de Organização do Poder  
Judiciário e do Ministério Público, a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
I - ........................................  
a - ........................................  
b - ........................................  
II - ........................................  
III - por nomeação do Presidente da República  
de dois entre seis advogados no efetivo exercício  
da profissão, de notável saber jurídico e  
idoneidade moral, com mais de dez anos de efetivo  
exercício profissional, indicados pelos Conselhos  
Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil.  
§ 1o. - Tribunal Regional Eleitoral elegerá o  
Presidente e o Vice-Presidente dentre os seus Membros." 

Justificativa: 
Nossa intenção, a nova redação ao item III e ao §1º do art. 27, do Anteprojeto, objetiva a que a 
nomeação pelo Presidente da República dos Membros dos Tribunais Regionais Eleitorais, levando 
em consideração para as duas vagas de advogados lista sêxtupla, de profissionais no exercício da 
profissão, de notável saber jurídico e idoneidade moral, com mais de dez anos de efetivo exercício 
profissional, indicados pelos Conselhos Seccionais da OAB e garantir que o Tribunal Regional 
Eleitoral elegerá o Presidente ao Vice-Presidente dentre os seus Membros. 
Entendemos que os Juízes temporários devem ser escolhidos entre advogados com tempo de prática 
da advocacia, pois os mesmos têm visão prática do direito, podendo melhor aplica-lo diante dos 
demais juízes. Evita-se também que se possa nomear um cidadão que sequer seja bacharel em 
Direito, mesmo que, autodidata, possa ter adquirido notório saber. 
Mais ainda, não se justifica também que se limite a Presidência do Tribunal somente 
Desembargadores já que entendemos imprescindível sejam eles escolhidos entre os Membros dos 
Tribunais Regionais.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01426 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao inciso II, do artigo 27, do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 27 - ..................................  
II - De juiz do Tribunal Regional Federal ou  
juiz do Tribunal Regional Federal ou juiz federal  
escolhido pelo Tribunal Superior Federal." 
Justificativa: 
Convém ficar à discrição do Superior Tribunal Federal a escolha do magistrado que integrará a corte 
Regional Eleitoral. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00038 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA O PARECER DO RELATOR:  
- Substitua-se no art. 87, inciso I, alínea  
"a", a expressão "Supremo Tribunal Federal" por  
"Supremo Tribunal Constitucional."  
- Suprimir a alínea "b" do inciso I do art. 87.  
- Acrescentar inciso III ao art. 87:  
"III - por indicação dos partidos políticos  
com registro definitivo perante o Tribunal, de  
dois advogados, observado o requisito do inciso anterior."  
- Substitua-se a parte final do inciso II e  
do § único do art. 87 por "... Supremo Tribunal Constitucional."  
- Substitua-se a parte final do inciso III,  
do art. 88 por "indicados pelos partidos políticos  
com registro definitivo perante os Tribunais  
Regionais Eleitorais." 
Justificativa: 
A emenda visa abrir a possibilidade de os partidos políticos participarem da estrutura da Justiça 
Eleitoral aumentando a responsabilidade que tem quanto ao seu funcionamento. 
A participação dos Partidos Políticos será um fator de maior equilíbrio da Justiça Eleitoral. 
Parecer:   
   As modificações trazidas pela emenda não melhoram o texto do Substitutivo. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00424 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Inclua-se ao Substitutivo do Relator, as  
modificações abaixo relacionadas, referentes ao  
Art. 76 e seguintes:  
[...] 
Seção VII  
Os Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. São as seguintes as categorias de órgãos da Justiça Eleitoral:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo único. Os juízes dos Tribunais  
Eleitorais, em número de sete, são vitalícios.  
Art. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede  
na Capital da União, compor-se-á:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto;  
a) de três juízes, escolhidos pelo Supremo  
Tribunal Federal; e  
b) de dois juízes, escolhidos pelo tribunal  
Federal de Recursos.  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentro seis advogados de notável saber  
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Supremo tribunal Federal.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e seu Vice-  
Presidente entre os três Ministros do Supremo  
Tribunal Federal.  
Art. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na  
Capital de cada Estado e no distrito Federal.  
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais  
Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de dois juízes dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça, e  
b) de dois juízes, dentre juízes de direito,  
escolhidos pelo tribunal de Justiça.  
II - de juiz federal, escolhido pelo Tribunal  
Federal de Recursos; e  
III - por nomeação do Presidente da República  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência.  
[...] 
Justificativa: 
É de impostergável oportunidade que se dê uma nova estrutura ao Poder Judiciário, trazendo para o 
relevo constitucional o Ministério Público, que passa integrar aquele poder.  
Propõe-se, então, uma nova estrutura do Poder Judiciário, seja no que diz respeito aos órgãos 
judicantes, ao Ministério Público e às garantias e prerrogativas de ambos. 
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Parecer:   
   Abrangendo quase toda a matéria relativa ao Judiciário, esta emenda entra em contradição com o 
texto do Substitutivo, que mantenho. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00702 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 88, do Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 88. ....................................  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente e Vice-Presidente  
dentre os seus membros, integrantes do Tribunal de  
Justiça e do Tribunal Regional Federal, onde houver. 
Justificativa: 
Nas capitais onde funcionarem Tribunais Regionais Federais, haverá, na composição do Tribunal 
Regional Eleitoral, um Juiz integrante de um órgão judiciário, de segundo grau do mesmo nível do 
Tribunal de Justiça. Não é compreensível que, sendo os membros dos Tribunais Regionais Federais 
de hierarquia equivalente aos Desembargadores Tribunais de Justiça, não possam exercer a 
Presidência ou a Vice-Presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Os Tribunais Regionais Federais 
decidem em segundo grau de jurisdição temas de direito em geral. São órgãos da Justiça Ordinária 
ou Comum da União, sendo, portanto, os seus membros de dignidade e responsabilidade iguais aos 
Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados. 
Parecer:   
   É preferível manter-se a redação do Substitutivo. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00883 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se à seção VI do capítulo III a seguinte redação:  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. - A Justiça é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais e Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Art. - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á  
de sete membros, com mandato de doze anos,  
nomeados pelo Presidente da República, depois de  
aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre  
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e  
menos de sessenta anos de idade, de notável saber  
jurídico e ilibada reputação.  
Art. - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral,  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal,  
integrado por nove membros, vitalícios, nomeados  
pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros  
natos, maiores de trinta anos de idade,  
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integrantes da carreira da Justiça Eleitoral.  
Art. - As funções inerentes à Justiça  
Eleitoral de primeira instância serão exercidas  
pelos Juízes Eleitorais na forma definida em lei  
complementar.  
Art. - A lei ordinária disporá sobre a  
organização e funcionamento das juntas eleitorais.  
Art. - São assegurados aos membros da  
magistratura eleitoral todos os direitos e  
garantias previstos nesta Constituição.  
Art. - Lei Complementar definirá a  
competência dos diversos órgãos da Justiça  
Eleitoral, sua organização administrativa,  
carreira e demais assuntos inerentes ao respectivo  
funcionamento, inclusive o critério de provimento  
dos primeiros cargos vitalícios nos Tribunais Regionais.  
Art. - Os Territórios Federais do Amapá,  
Roraima e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernambuco. 
Justificativa: 
A instituição da Justiça Eleitoral do País constitui um avanço democrático já que teve o mérito de 
coibir as fraudes até então generalizadamente praticadas. 
Tendo em vista a especialização que a matéria exige, abrangendo não só aspectos eleitorais 
propriamente ditos, mas igualmente penais e administrativos, entendemos necessário à 
institucionalização permanente da Justiça Eleitoral. Ressalte-se que o aprimoramento democrático 
levará, sem dúvida, a um crescente número de pleitos, com o consequente aumento do volume de 
causas afetas a esta instância judiciária. 
Convém recordar que, nas épocas eleitorais, a Justiça Comum já não é capaz de arcar com todo o 
enorme contingente de feitos sem o prejuízo do normal andamento das causas cíveis e criminais, 
tornando assim mais moroso o processo judicial. 
Parecer:   
   Propositadamente, o Substitutivo deixou pouco espaço à Justiça Eleitoral, em virtude do dinamismo 
que a caracteriza. Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00220 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Seção VII do Capítulo IV (Do Judiciário)  
Dê-se à seção VII do capítulo IV a seguinte redação:  
Art. A Justiça Eleitoral é composta dos  
seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Art. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á  
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de sete membros, com mandato de doze anos,  
nomeados pelo Presidente da República, depois de  
aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre  
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e  
menos de sessenta anos de idade, de notável saber  
jurídico e ilibada reputação.  
Art. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral,  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal,  
integrado por nove membros, vitalícios, nomeados  
pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros  
natos, maiores de trinta anos de idade,  
integrantes da carreira da Justiça Eleitoral.  
Art. As funções inerentes à Justiça  
Eleitoral de primeira instância serão exercidas  
pelos Juízes Eleitorais na forma definida em lei  
complementar.  
Art. A lei ordinária disporá sobre a  
organização e funcionamento das juntas eleitorais.  
Art. São assegurados aos membros da  
magistratura eleitoral todos os direitos e  
garantias previstos nesta Constituição.  
Art. Lei Complementar definirá a competência  
dos diversos órgãos da Justiça Eleitoral, sua  
organização administrativa, carreira e demais  
assuntos inerentes ao respectivo funcionamento,  
inclusive o critério de provimento dos primeiros  
cargos vitalícios nos Tribunais Regionais.  
Art. Os Territórios Federais do Amapá,  
Roraima, e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernambuco. 
Justificativa: 
A instituição da Justiça Eleitoral do País constitui um avanço democrático já que teve o mérito de 
coibir as fraudes até então generalizadamente praticadas. 
Tendo em vista a especialização que a matéria exige, abrangendo não só aspectos eleitorais 
propriamente ditos, mas igualmente penais e administrativos, entendemos necessário à 
institucionalização permanente da Justiça Eleitoral. Ressalte-se que o aprimoramento democrático 
levará, sem dúvida, a um crescente número de pleitos, com o consequente aumento do volume de 
causas afetas a esta instância judiciária. 
Convém recordar que, nas épocas eleitorais, a Justiça Comum já não é capaz de arcar com todo o 
enorme contingente de feitos sem o prejuízo do normal andamento das causas cíveis e criminais, 
tornando assim mais moroso o processo judicial. 
   
   EMENDA:01599 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 225, I, "b"  
A letra "b" do item I do art. 225 do  
anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 225. ..................................  
I - ........................................  
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b) de um juiz dentre os juízes de direito  
escolhido pelo Tribunal de Justiça e de um Juiz  
Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal respectivo; 
Justificativa: 
Em outra emenda é proposta uma compatibilização entre a representação dos Tribunais de Justiça e 
dos Tribunais Regionais Federais já que os seus juízes são de igual categoria, isto é, do mesmo grau 
de jurisdição, a merecem, assim, tratamento igual na composição de um corte federal. 
   
   EMENDA:01604 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 225, II  
O item II do art. 225 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 225 ....................................  
II - de dois juízes dentre os componentes do  
Tribunal Regional Federal, onde houver. Não  
existindo o Tribunal Regional Federal, sem  
prejuízo da representação do juiz federal, serão  
dois os juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça  
(art. 225, I, "b"). 
Justificativa: 
Os juízes componentes dos Tribunais de Justiça dos Tribunais Regionais Federais são do mesmo 
grau de jurisdição. Não podem ficar díspares na composição dos Tribunais Regionais Eleitorais. A 
compatibilização, assim, de impõe. 
   
   EMENDA:01621 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos emendados:  
Art. 224, Parágrafo único  
Art. 225, Parágrafo único  
Suprima-se do anteprojeto:  
a) o parágrafo único do art. 224  
b) O parágrafo único do art. 225. 
Justificativa: 
O art. 195, I prevê competência privativa dos Tribunais, entre outras faculdades, a eleição de seus 
órgãos diretivos. 
Não existe necessidade, assim para que os dispositivos suprimidos digam e imponham, no texto 
constitucional, quais os eleitos. É bem de ver que isso não se acha em consonância com o princípio 
geral do já citado artigo 195, I. 
Ademais, a matéria é de nível regimental. 
Por tais razões a compatibilização deve ser feita. 
   
   EMENDA:04010 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 224 e ao  
parágrafo único do artigo 225, do anteprojeto a  
seguinte redação:  
"Art. 224 -..................................  
Parágrafo único: O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça".  
"Art. 225 - ................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal". 
Justificativa: 
Em adequação, a emenda tem por objetivo definir o exercício da Corregedoria. 
 
   
   EMENDA:04033 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso III, do artigo 225, do anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 225 - ................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - por nomeação do Presidente da  
República, depois dentre seis advogados de notório  
saber jurídico e reputação ilibada, com mais de  
dez anos de efetiva atividade profissional, dentre  
doze nomes apresentados pelo Conselho Seccional da  
Ordem dos Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em questão com o que consta dos artigos 193, 
211 e 216 do anteprojeto. 
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o tratamento dado ao tema da indicação de 
advogados para a composição dos Tribunais, tomando como paradigma o art.193. 
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa matéria (e que, por isso, deve 
condicionar os outros artigos, que se referem a casos específicos) estipula, como condição para ser 
indicado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a dez anos, e, como forma de 
indicação, que ela se origine, sempre, da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Diversidade de redação e de tratamento em casos isolados podem ensejar dificuldades 
interpretativas e, consequentemente, de aplicação da lei. 
Por isso convém deixar bem claro um tratamento que já era dado ao tema desde o relatório da 
Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público e que foi deveras acolhido pela Comissão de 
Sistematização nos artigos 193, 211 e 216. 
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Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo menos, com dez anos de 
experiência profissional, na militância da advocacia. 
Todas as indicações devem partir do Colégio de advogados, a quem compete avaliar, numa primeira 
instância, a reputação moral e profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um 
representante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pares. 
A redação proposta apreende o espírito do art. 193, no sentido de assegurar que os indicados 
reúnam os requisitos de larga experiência profissional, independência perante o Poder Público e 
confiabilidade em relação àqueles aos quais vai servir. 
   
   EMENDA:05509 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Na Seção VII, que trata dos Tribunais e  
Juízes Eleitorais, o parágrafo único do art. 224 e  
parágrafo único do art. 225, passam a ter as  
seguintes redações:  
Art. 224. - ................................  
Parágrafo único. - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal de Justiça.  
Art. 225. - ................................  
Parágrafo único. - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00205 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa (art. 219 a 225)  
Dispositivo Emendado: Seção VII do Capítulo IV (Do Judiciário)  
Dê-se à seção VII do capítulo IV a seguinte redação:  
Art. A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Art. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á  
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de sete membros, com mandato de doze anos,  
nomeados pelo Presidente da República, depois de  
aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre  
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e  
menos de sessenta anos de idade, de notável saber  
jurídico e ilibada reputação.  
Art. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral,  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal,  
integrado por nove membros, vitalícios, nomeados  
pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros  
natos, maiores de trinta anos de idade,  
integrantes da carreira da Justiça Eleitoral.  
Art. As funções inerentes à Justiça  
Eleitoral de primeira instância serão exercidas  
pelos Juízes Eleitorais na forma definida em lei  
complementar.  
Art. A lei ordinária disporá sobre a  
organização e funcionamento das juntas eleitorais.  
Art. São assegurados aos membros da  
magistratura eleitoral todos os direitos e  
garantias previstos nesta Constituição.  
Art. Lei Complementar definirá a competência  
dos diversos órgãos da Justiça Eleitoral, sua  
organização administrativa, carreira e demais  
assuntos inerentes ao respectivo funcionamento,  
inclusive o critério de provimento dos primeiros  
cargos vitalícios nos Tribunais Regionais.  
Art. Os Territórios Federais do Amapá,  
Roraima, e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernambuco. 
Justificativa: 
A instituição da Justiça Eleitoral do País constitui um avanço democrático já que teve o mérito de 
coibir as fraudes até então generalizadamente praticadas. 
Tendo em vista a especialização que a matéria exige, abrangendo não só aspectos eleitorais 
propriamente ditos, mas igualmente penais e administrativos, entendemos necessário à 
institucionalização permanente da Justiça Eleitoral. Ressalte-se que o aprimoramento democrático 
levará, sem dúvida, a um crescente número de pleitos, com o consequente aumento do volume de 
causas afetas a esta instância judiciária. 
Convém recordar que, nas épocas eleitorais, a Justiça Comum já não é capaz de arcar com todo o 
enorme contingente de feitos sem o prejuízo do normal andamento das causas cíveis e criminais, 
tornando assim mais moroso o processo judicial. 
Parecer:   
   Trata-se de uma proposta, inteiramente isolada, de modificação da Justiça Eleitoral, cuja excelente 
organização havia escapado a qualquer crítica. Propõe mandato de doze anos e vitaliciedade para 
magistrados eleitorais, que constituíram um superpoder permanente, pela influência decisiva que 
teriam nas eleições.  
Proposta perigosa que merece ser rejeitada. 
   
   EMENDA:01496 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 221, I, "b"  
A letra "b" do item I do art. 221 do  
Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 221. ..................................  
I - ........................................  
b) de um juiz dentre os Juízes de Direito  
escolhido pelo Tribunal de Justiça e de um Juiz  
Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal respectivo; 
Justificativa: 
Em outra emenda é proposta uma compatibilização entre a representação dos Tribunais de Justiça e 
dos Tribunais Regionais Federais já que os seus juízes são de igual categoria, isto é, do mesmo grau 
de jurisdição, a merecem, assim, tratamento igual na composição de uma corte federal. 
Parecer:   
   O Juiz Federal já está previsto no item II do mesmo artigo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01502 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 221, II  
O item II do art. 221 do anteprojeto, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 221 ....................................  
II - de dois juízes dentre os componentes do  
Tribunal Regional Federal, onde houver. Não  
existindo o Tribunal Regional Federal, sem  
prejuízo da representação do juiz federal, serão  
dois os juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça  
(art. 225, I, "b"). 
Justificativa: 
Os juízes componentes dos Tribunais de Justiça dos Tribunais Regionais Federais são do mesmo 
grau de jurisdição. Não podem ficar díspares na composição dos Tribunais Regionais Eleitorais. A 
compatibilização, assim, se impõe. 
Parecer:   
   Texto confuso. Prevê dois juízes estaduais no item I b e dois no item II.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:01517 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos emendados: Art. 220, Parágrafo Único  
Art. 221, Parágrafo único  
Suprima-se do anteprojeto:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 32  

 

a) o parágrafo único do art. 220  
b) O parágrafo único do art. 221. 
Justificativa: 
O art.191, I prevê competência privativa dos Tribunais, entre outras faculdades, a eleição de seus 
órgãos diretivos. 
Não existe necessidade, assim, para que os dispositivos suprimidos digam e imponham, no texto 
constitucional, quais os eleitos. É bom de ver que isso não se acha em consonância com o princípio 
geral do já citado artigo 191, I. 
Ademais, a matéria é de nível regimental. 
Por tais razões a compatibilização deve ser feita. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:02196 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Na seção VII, que trata dos TRIBUNAIS E  
JUIZES ELEITORAIS, o parágrafo único do Art. 220 e  
parágrafo único do Art.221, passam a ter as  
seguintes redações:  
Art. 220 - ..................................  
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dente os Ministros do  
Supremo Tribunal da Justiça.  
Art. 221 - ..................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda tem caráter supletivo. Acolho-a. 
   
   EMENDA:03779 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 220 e ao  
parágrafo único do artigo 221, do projeto a  
seguinte redação:  
"Art. 220 -..................................  
Parágrafo único: O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
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dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça".  
"Art. 221 - ................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal". 
Justificativa: 
Em adequação, a emenda tem por objetivo definir o exercício da Corregedoria. 
Parecer:   
   Oportuna, a Emenda merece acolhida. 
   
   EMENDA:03796 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 inciso III, do artigo 221, do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 221 - ................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - por nomeação do Presidente da  
República, depois dentre seis advogados de notório  
saber jurídico e reputação ilibada, com mais de  
dez anos de efetiva atividade profissional, dentre  
doze nomes apresentados pelo Conselho Seccional da  
Ordem dos Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em questão com o que consta dos artigos 189, 
207 e 212 do anteprojeto. 
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o tratamento dado ao tema da indicação de 
advogados para a composição dos Tribunais, tomando como paradigma o art.193. 
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa matéria (e que, por isso, deve 
condicionar os outros artigos, que se referem a casos específicos) estipula, como condição para ser 
indicado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a dez anos, e, como forma de 
indicação, que ela se origine, sempre, da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Diversidade de redação e de tratamento em casos isolados podem ensejar dificuldades 
interpretativas e, consequentemente, de aplicação da lei. 
Por isso convém deixar bem claro um tratamento que já era dado ao tema desde o relatório da 
Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público e que foi deveras acolhido pela Comissão de 
Sistematização nos artigos 189, 207 e 212. 
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo menos, com dez anos de 
experiência profissional, na militância da advocacia. 
Todas as indicações devem partir do Colégio de advogados, a quem compete avaliar, numa primeira 
instância, a reputação moral e profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um 
representante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pares. 
A redação proposta apreende o espirito do art. 189, no sentido de assegurar que os indicados 
reúnam os requisitos de larga experiência profissional, independência perante o Poder Público e 
confiabilidade em relação àqueles aos quais vai servir. 
Parecer:   
   A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento predominante na Comissão de 
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Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05128 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DE ADEQUADAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO  
Dispositivos emendados: art. 220 e 221.  
Na Seção VII, que trata dos TRIBUNAIS E  
JUÍZES ELEITORAIS ,o parágrafo único do art. 220 e  
parágrafo único do art. 221, passam a ter as  
seguintes redações:  
Art. 220. ..................................  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal de Justiça.  
Art. 221. ..................................  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:06489 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 inciso III, do artigo 221, do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 221 ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada, com  
mais de dez anos de efetiva atividade  
profissional, dentre doze nomes apresentados pelo  
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em questão com o que consta dos artigos 189, 
207 e 212 do anteprojeto. 
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O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o tratamento dado ao tema da indicação de 
advogados para a composição dos Tribunais, tomando como paradigma o art.189. 
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa matéria (e que, por isso, deve 
condicionar os outros artigos, que se referem a casos específicos) estipula, como condição para ser 
indicado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a dez anos, e, como forma de 
indicação, que ela se origine, sempre, da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo menos, com dez anos de 
experiência profissional, na militância da advocacia. 
Todas as indicações devem partir do Colégio de advogados, a quem compete avaliar, numa primeira 
instância, a reputação moral e profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um 
representante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pares. 
A redação proposta apreende o espirito do art. 189, no sentido de assegurar que os indicados 
reúnam os requisitos de larga experiência profissional, independência perante o Poder Público e 
confiabilidade em relação àqueles aos quais vai servir. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07188 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 220 e ao  
parágrafo único do art. 221 do projeto, a seguinte redação:  
"Art.220 .......................................  
Parágrafo único: O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça."  
"Art.221 ..................................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente e um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal." 
Justificativa: 
A justificação da presente emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de Sistematização e o 
próprio Plenário da Constituinte, com a alegação explícita da justeza de que se reveste. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08272 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMDNDA MODIFICATIVA  
O parágrafo único do art. 220 e parágrafo  
único do art. 221 passam a ter as seguintes redações:  
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"Art. 220 - ................................... 
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça."  
"Art. 221 - ................................... 
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria  
Eleitoral ao Juiz do Tribunal Regional Federal ou  
ao Juiz Federal." 
Justificativa: 
A emenda esclarece que a Corregedoria Eleitoral será exercida pelo Ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral originário do Tribunal Superior de Justiça e, no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
pelo Juiz do Tribunal Regional Federal ou Juiz Federal que nele tiver assento. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08520 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dar à Seção VII - Dos Tribunais e Juízes  
Eleitorais, - do Capítulo IV - Do Judiciário - a  
seguinte redação:  
Artigo - A Justiça Eleitoral é exercida pelos seguintes Órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juntas Eleitorais e Juízes Eleitorais.  
Artigo - O Tribunal Superior Eleitoral, com  
sede na Capital da União e jurisdição em todo  
território nacional, compor-se-á de sete (7)  
Ministros, nomeados pelo Presidente da República,  
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal,  
dentre brasileiros natos maiores de trinta e cinco  
(35) anos, com notório saber jurídico e reputação  
ilibada, sendo três (3) escolhidos dentre juízes  
dos Tribunais Regionais Eleitorais.  
Parágrafo único. Os Ministros do Tribunal  
Superior Eleitoral terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Ministros do Tribunal Federal de Recursos.  
Artigo - Haverá, na Capital de cada Estado, e  
no Distrito Federal, um Tribunal Regional  
Eleitoral composto por sete (7) membros, nomeados  
pelo Presidente da República, em lista tríplice,  
elaborada pelo Tribunal Superior Eleitoral, dentre  
brasileiros natos maiores de trinta (30) anos,  
possuidores de notório saber jurídico e reputação  
ilibada, sendo três (3) escolhidos dentre os  
juízes eleitorais.  
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Parágrafo único. Os membros dos Tribunais  
Regionais Eleitorais terão as mesmas garantias,  
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos  
Juízes togados dos Tribunais Regionais do  
Trabalho.  
[...] 
Justificativa: 
A Justiça Eleitoral, praticamente com a estrutura que ainda conserva, radica sua origem, entre nós, 
no Código Eleitoral de 1932 Fê-lo o Governo Provisório em cumprimento às promessas 
moralizadoras se seus corifeus na campanha a presidência da República de 1930. 
Há, conforme magistério de PRADO KELLY, três sistemas adotados em vários países para a 
determinação do organismo estatal, a que se atribui a aplicação de normas legais, disciplinadoras do 
sufrágio.  
1- o de conferi-la ao Poder Executivo ou a autoridades dele dependentes,  
2- o de “acrescentá-la”, em sua natureza política, “à missão da magistratura ordinária”,  
3- o de outorgá-la a cortes de composição especializada, (LINARES QUINTANA, “Los partidos 
Políticos, Instrumentos de Gobierno”, 1945, pag.125-126). 
“Afastada a primeira fórmula, que redundaria no domínio dos demais partidos pelo que estivesse no 
poder, a opção tem sido modernamente adstrita ao segundo ou ao terceiro sistema. Pelo último se 
inclinaram a Tchecoslováquia de 1918 (Const., art.19) e o Uruguai (Const. art.278)” (V. “A 
Constituição do Brasil ao Alcance de todos”, PAULO SERASATE, 1967, pag. 455 e 456). 
A Argentina fez opção pelo segundo sistema, que também foi consagrado pelo nosso Código Eleitoral 
de 1932, inspirado, na opinião de GONÇALVES FERREIRA, no Tribunal Eleitoral Tcheco de 1920, 
onde aponta o gênio de KELSEN. 
Consagrou-a definitivamente, como órgão do Poder Judiciário, a Constituição de 1934 (art.63, 82  
e 83). 
A extraordinária pregação de ASSIS BRASIL, transformada em bandeira da campanha da Aliança 
Liberal, em 1930, impunha que se fizesse desaparecer o falecimento da democracia. Rompia-se, com 
revolução vitoriosa de 1930, o círculo vicioso que estigmatizara durante décadas o processo eleitoral, 
com alistamento suspeito, eleições feitas “a bico de pena”, seguidas, às vezes, das famosas 
“depurações”, praticadas sob pálio do Legislativo. E, como acentua ARAUJO CASTRO (“A nova 
Constituição Brasileira”), torna-se inadmissível que o reconhecimento dos eleitos fosse efetuado pelo 
próprio poder político, representado pelo legislativo. Era imperativo que o conceito de conveniência 
do partido político fosse substituído pelo de justiça. 
A organização e a competência da Justiça Eleitoral, com alterações de pequena monta, continuam 
inalteradas até hoje. Mas, o funcionamento dessa justiça especializada, em mais de meio século, 
apresenta falhas e imperfeições que precisam ser eliminadas. 
A natureza mista da composição do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
aliada à temporariedade da investidura nas funções, não tem aprovado no plano federal, como no 
estadual, desvia magistrados de outras cortes, aumentando seus encargos em detrimento do 
exercício pleno de suas funções judicantes permanentes. 
Há, sobretudo nos períodos eleitorais mais intensos, a quase paralização da justiça comum, com 
evidente prejuízo para os que reclamam a prestação jurisdicional do Estado. 
Repetindo-se eleições com grande frequência, a nível federal, estadual e municipal, nem sempre 
coincidentes, os Juízes dos Tribunais Regionais, como do TSE, são compelidos a dedicar à Justiça 
especializada grande parte de seu tempo, com evidente prejuízo para os trabalhos dos Tribunais de 
onde são oriundos. 
Por outro lado, a alteração proposta, cujas vantagens são evidentes, não cria despesa insuportável 
para a União tanto o TSE, como o TER, têm quadros próprios, integrados por funcionários federais; 
dispõem de instalações próprias, dotações orçamentárias para custeio e pagamento de gratificação a 
seus magistrados. Sob esse aspecto, a despesa será suportável e compensada pela eficiência e 
autonomia completa da JUSTIÇA ELEITORAL. 
A grande conquista, inserida na Constituição de 1934, completar-se-á na Constituição de 1987 serão 
duas etapas históricas, assinalando o aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas. 
Parecer:   
   Para atuação episódica, a Emenda propõe a criação de magistratura exclusiva, invocando o 
sacrifício da Justiça comum em benefício da de natureza eleitoral. Melhor será ampliar os quadros do 
juízo monocrático. 
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   EMENDA:09531 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único, do art. 220, bem  
assim, ao parágrafo único, do art. 221, as  
seguintes redações:  
Art. 220 ................................... 
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral, elegerá seu Presidente e Vice-  
Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal e o Corregedor Eleitoral dentre Ministros  
do Superior Tribunal de Justiça."  
Art. 221 ................................... 
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria  
Eleitoral ao Juiz do Tribunal Federal ou ao Juiz Federal". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta visa prestigiar aos Membros Superior Tribunal de Justiça, bem assim, os 
Membros dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, dispondo a Corregedoria para seus 
Membros. 
Parecer:   
   A Emenda tem caráter supletivo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09976 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva e Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 220 e 221  
- Substitua-se no Art. 220, inciso I, alínea  
"a" a expressão "Supremo Tribunal Federal" por  
"Supremo Tribunal Constitucional"  
- Suprimir a alínea "b" do inciso I do Art. 220  
- Acrescentar inciso III ao Artigo 220:  
III - por indicação dos partidos políticos  
com registro definitivo perante o Tribunal, de  
dois advogados, observando o requisito do inciso anterior  
- Substitua-se a parte final do inciso II e  
do Parágrafo único do Art. 220 por "Supremo  
Tribunal Constitucional"  
Substitua-se a parte final do inciso III, do  
Art. 221 por "indicados pelos partidos políticos  
com registro definitivo perante os Tribunais  
Regionais Eleitorais" 
Justificativa: 
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A emenda visa abrir a possibilidade de os partidos políticos participarem da estrutura da justiça 
Eleitoral aumentando a responsabilidade que tem quanto ao seu funcionamento. 
A participação dos Partidos Políticos será um fator de maior equilíbrio da Justiça Eleitoral. 
Parecer:   
   1. Pela rejeição, a figura do Tribunal Constitucional já foi expungida do texto do Projeto e, no nosso 
sentir, a ele não deve retornar.  
2. O Projeto segue o modelo clássico de composição do TSE. Não há por que abandoná-lo. Pela 
rejeição.  
3. Não concordamos com a tese de que a indicação de ministros possa ser feita por partidos 
políticos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15315 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao parágrafo único do  
art. 221 do Projeto de Constituição.  
O parágrafo único do art. 221 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 221 - ............................... 
Parágrafo único. - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria  
Eleitoral ao Juiz do Tribunal Regional Federal ou  
ao Juiz Federal." 
Justificativa: 
A emenda esclarece que a Corregedoria Eleitoral será exercida pelo Ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral originária do Tribunal Superior de Justiça e, no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
pelo Juiz do Tribunal Regional Federal ou Juiz Federal que nele tiver assento. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:15748 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA-ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.: 221, III  
Emenda: - Suprime-se no inciso III do art.:  
221 a expressão "presidente da República".  
Adiciona-se em substituição: "Presidente do  
Tribunal Regional Eleitoral". 
Justificativa: 
O projeto consagra em seu art.3º e art.192, II o princípio da independência dos poderes, atribuindo 
aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça a competência privativa para provar os cargos da 
Magistratura. 
Igual independência é reservada ao Legislativo e ao Executivo, no que concerne aos seus interesses. 
Seria incompleta e frustrante a ingerência do Executivo no preenchimento de cargos da Magistratura, 
atenta contra a autonomia do Judiciário, submetendo-o a intoleráveis injunções da política partidária. 
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O Projeto veda ao Magistrado o exercício de atividades políticas e outras que atentam contra a 
equidistância necessária à imparcialidade dos julgamentos. 
Atribuir-se ao Executivo a nomeação e movimentação de juízes é forçá-los à solicitação e ao tráfico 
de influências que resultam em comprometimento da função de julgar e aplicar a lei. 
Parecer:   
   Se todo poder emana do povo, não é possível excluir, inteiramente, a participação do povo, ou de 
seus representantes, na escolha dos titulares do Poder Judiciário. A emenda cria uma casta judiciária 
independente, uma nova "noblesse de robe".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17109 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 um artigo na Seção VII do  
Capítulo IV do Título V do Projeto, com a redação  
que se segue:  
"Art. - Os membros do Ministério Público  
Federal ou Estadual e do Distrito Federal poderão  
compor, respectivamente, o Tribunal Superior  
Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, nas  
vagas previstas no inciso II do art. 220 e no  
inciso III do art. 221". 
Justificativa: 
É importante que os membros do Ministério Público, como já ocorre atualmente (cf. art. 53 da Lei 
Complementar Federal nº 40, de 14.12.1981), possam, com sua experiência na matéria, integrar a 
Justiça Eleitoral, como acontece nos demais setores do Poder Judiciário. 
O emprego do termo advogados nos dispositivos a que se reporta o texto proposto, ao invés de 
cidadãos, como faz a vigente Carta Magna (art. 133, III) poderia gerar dúvidas quanto à possibilidade 
da participação dos membros do Ministério Público nas Cortes de Justiça em tela. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda não se emoldura no entendimento predominante da Comissão de 
Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19814 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. 221. 
Justificativa: 
Matéria incomportável em lei fundamental. Que seja albergada em Ato Complementar. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:02859 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se aos Capítulos referentes ao Poder  
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública  
e Advocacia, todos do Título V do Projeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, a redação seguinte:  
CAPÍTULO IV  
DO JUDICIÁRIO  
[...] 
Art. . Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes, dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça;  
b) de dois juízes, dentre juízes de direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  
II - de um juiz do Tribunal Federal Regional,  
com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de  
juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo  
Tribunal Regional Federal respectivo;  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência.  
[...] 
Justificativa: 
Buscou-se aprimorar a redação dos textos, reduzindo, tanto quanto possível, o número de 
dispositivos, considerados excessivos, e, sobretudo, compatibilizá-los entre si e com as propostas 
neles contidas. 
Não foi tarefa fácil a de reduzir o excessivo número de dispositivos concernentes ao Poder Judiciário, 
posto que constitui tradição no nosso direito constitucional a disciplina quase que pormenorizada da 
matéria. 
Prevê-se, desde logo, a edição da lei orgânica de magistratura que se possibilita à legislação 
infraconstitucional o melhore detalhamento de inúmeras soluções preconizadas no Anteprojeto. 
Além das normas que afiançam as garantias de independência e autonomia, inclusive administrativa 
e financeira, da magistratura, fixam-se as regras fundamentais de organização do Poder Judiciário. 
Na repartição de competências entre os Tribunais, buscou-se compatibilizar os textos, 
designadamente os que se relacionam com a criação de um Tribunal Superior de Justiça com a 
finalidade precípua de uniformizar a jurisprudência em matérias de direito comum. 
A solução preconizada pelo Anteprojeto, no particular, é merecedora do maior apoio, tendo em vista a 
total impossibilidade de a Corte Suprema, com o reduzido número de Juízes que possui servir a um 
só tempo de Corte Constitucional e de Corte de cassação em matéria de direito comum. 
Respeitada a solução, buscou-se apenas compatibilizá-la, deixando ao Supremo toda a matéria 
constitucional, inclusive a competência de uniformizar a jurisprudência, julgando, não apenas os 
recursos interpostos contra decisão que contrarie a lei maior, como também aqueles contra decisão 
que der à Constituição interpretação diversa de que lhe haja atribuído outro Tribunal. 
Assim teremos, além de representações por inconstitucionalidade e do recurso extraordinário contra 
decisão que contrariar dispositivo da Constituição, a possibilidade de o Supremo Tribunal uniformizar 
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o entendimento dos Tribunais em matéria constitucional, o mesmo ocorrendo, simetricamente, em 
relação à lei federal, a cargo do Tribunal Superior de Justiça. 
Respeitadas as soluções indicadas no Anteprojeto, quanto aos demais dispositivos, procurou-se, 
sobretudo excluir do texto os excessos e a matéria nitidamente de natureza infraconstitucional, o 
mesmo ocorrendo nos capítulos dedicados ao Ministério Público, a Defensoria e à Advocacia. 
Parecer:   
   A emenda constitui um substitutivo completo dos artigos relativos ao Judiciário e órgãos conexos. 
Inclui, entre outros, os seguintes textos inaceitáveis: Exige dois terços de votos para reconhecimento 
de inconstitucionalidade, o que constitui defesa indevida de leis inconstitucionais, que só poderiam 
deixar de ser aplicadas quando esmagadora maioria dos tribunais a elas se opusesse; ou seja: a lei 
inconstitucional ficaria válida se obtivesse um terço mais um dos votos do tribunal. Protege 
indevidamente os serventuários da Justiça, tornando-os imunes ao Código Penal (só poderiam ser 
responsabilizados depois que uma lei complementar restabelecesse as regras ordinárias que 
atualmente regulam sua atividade).  
Atribui nada menos de 18 competências ao Supremo Tribunal, que não tem condições de bem 
realizar, com rapidez, tão grande massa de trabalho. Estabelece gratuidade para os ricos, na Justiça 
Agrária. Torna o Ministério Público um poder independente do povo, atribuindo a uma classe o direito 
de eleger o chefe desse novo Poder da República.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20523 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO IV DO TÍTULO V  
DO JUDICIÁRIO  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO IV  
DO TÍTULO V DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO RELATOR  
CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUINTE REDAÇÃO.  
Título V  
Capítulo IV  
DO JUDICIÁRIO  
[...] 
SEÇÃO VI - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS  
Art. 90 - A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo Único - Os Juízes dos Tribunais  
Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.  
Art. 91 - O Tribunal Superior Eleitoral  
compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  
I - Mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) De três Juízes, dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal;  
b) De dois Juízes, dentre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça.  
II - Por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
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jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de experiência profissional, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo Único - Tribunal Superior Eleitoral  
elegerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre os  
Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. 92 - Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal. Os tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - Mediante eleição pelo voto secreto:  
a) De dois juízes, dentre os Desembargadores  
do Tribunal de Justiça;  
b) De dois Juízes, dentre Juízes de Direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  
II - De um Juiz do Tribunal Federal Regional.  
III - Por nomeação do Presidente da  
República, de dois entre seis advogados de notório  
saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo  
Tribunal de Justiça.  
§ 1o. - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá  
Presidente um dos dois Desembargadores do Tribunal  
de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência.  
§ 2o. - Os Juízes de Direito exercerão as  
funções de juízes eleitorais, podendo a lei  
conferir a outros juízes competência para funções  
não decisórias.  
§ 3o. - A lei disporá sobre a organização,  
competência e jurisdição dos Tribunais, dos Juízes  
e das Juntas Eleitorais.  
§ 4o. - Os membros dos Tribunais, os Juízes e  
os integrantes das Juntas Eleitorais, no exercício  
de suas funções e no que lhes for aplicável,  
gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.  
[...] 
Justificativa: 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição.  
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.”  
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições sugeridas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida elevados. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já parcialmente atendida. 
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___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20807 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DO  
RELATOR.  
Dê-se ao parágrafo único do Art. 164, bem  
assim ao parágrafo único do art. 165, as seguintes redações:  
"Art. 164. ..................................  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral, elegerá seu Presidente e Vice-  
Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal e o Corregedor Eleitoral dentre Ministros  
do Superior Tribunal de Justiça.  
"Art. 165. ................................  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria  
Eleitoral ao Juiz do Tribunal Federal ou ao Juiz  
Federal" 
Justificativa: 
A Emenda ora proposta visa prestigiar aos membros do Superior Tribunal de Justiça, bem assim, os 
Membros dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, dispondo a Corregedoria para seus 
membros. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:21384 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se os itens II do artigo 164 e III do 165.  
Onde se escreve por nomeação do Presidente da  
República escreve-se.  
"Por nomeação do Presidente do Supremo  
Tribunal Federal." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22173 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modificar a redação do inciso II, do Artigo  
165, ficando assim redigido:  
Art. 165 - ................................  
I - ........................................  
II - de um Juiz do Tribunal Regional Federal  
ou de um Juiz Federal por este indicado. 
Justificativa: 
Compatibilizar com a linguagem do texto do substitutivo. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22611 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar a redação do inciso II, do artigo  
165, ficando assim redigido:  
Art. 165 - ..................................  
I - ........................................  
II - de um Juiz do Tribunal Regional Federal  
ou de um Juiz Federal por este indicado. 
Justificativa: 
Compatibilizar com a linguagem do texto do substitutivo. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23894 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
- Substitutivo do Relator -  
Ao art. 165 acrescentar §:  
(...) . O tempo de serviço prestado à Justiça  
Eleitoral é considerado penoso e relevante,  
devendo ser contato até o limite de cinco anos,  
para todos os efeitos. 
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Justificativa: 
Os juízes eleitorais prestam para o país, um serviço relevante e desgastante. Em alguns Estados já 
existe o reconhecimento desse serviço, variando apenas o período, que não é inferior a três anos, 
nem superior a oito. 
É necessário que haja uniformização no tratamento, já que a função eleitoral nunca é exclusiva, mas 
concomitante com a judicatura comum, demandando mais dedicação e maior disponibilidade para o 
serviço. 
A classificação de serviço como relevante e penoso significa reconhecimento pelo trabalho realizado 
e servirá para a promoção por merecimento. 
Parecer:   
   A emenda propõe se acrescente um parágrafo, que considera penoso e relevante o tempo de 
serviço prestado à Justiça Eleitoral, ao art. 165. Não nos convencemos da justeza da proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24660 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA/MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 165, parágrafo  
único, do Substitutivo.  
Suprima-se do texto a frase "cabendo a  
Corregedoria Eleitoral ao Juiz do Tribunal  
Regional Federal ou ao Juiz Federal"", alterando-  
se a redação da seguinte maneira:  
Art. 165 - ..................................  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e Corregedoria. 
Justificativa: 
Inobstante o grande respeito que se tem pelos juízes federais, para o exercício do cargo de 
Corregedor da Justiça Eleitoral é necessária uma experiência funcional não adquirida por aqueles, 
uma vez que, como se sabe, as eleições sempre são presididas pelos magistrados estaduais. 
Por outro lado, haverá a subordinação funcional de todos os juízes eleitorais, portanto estaduais, ao 
Corregedor Eleitoral o qual, sendo Desembargador da Justiça Estadual, hierarquicamente superior 
àqueles, terá melhores condições pessoais para o exercício da função. 
Parecer:   
   Propõe a emenda nova redação ao parágrafo único do art. 165, com novo critério para a eleição do 
Presidente do TRE.  
Optamos por um critério simples.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27076 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. 165, § único  
Emenda: Suprimir do dispositivo enfocado a  
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locução final"; cabendo a Corregedoria Eleitoral  
ao Juiz do Tribunal Regional Federal ou ao Juiz Federal". 
Justificativa: 
Ainda que pudesse o Juiz Federal ser eleito internamente para tanto, eis que inexistente 
impedimento, tradicionalmente exerce a função de Corregedor da Justiça Eleitoral, no âmbito dos 
Estados dos Tribunais Regionais Eleitorais, um dos Desembargadores que os integram. A 
circunstância tem uma explicação lógica, é que essa função atua em relação aos Juízes Estaduais, 
que acumulam a atividade eleitoral. Assim, é razoável que um Desembargador, do Tribunal de Justiça 
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, tenha essa função correcional, e não, 
obrigatoriamente como prevê o Substitutivo emendado, um Juiz Federal, possivelmente de categoria 
funcional até inferior à do correcionado. Destonando dessa ponderada sistemática, o substitutivo 
subverte esse critério, designando até mesmo um Juiz Federal de primeiro grau para exercer tal 
correição, o que, manifestamente, encerra muitos inconvenientes. A presente emenda, assente 
inclusive que a Justiça Eleitoral desempenha satisfatoriamente suas atribuições, tanto que não sofreu 
outras alterações, mantem a sistemática vigente, evitando a quebra de critério que a experiência 
aplaude.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27165 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No parágrafo único do artigo 165, após a  
expressão "Desembargadores", suprima-se a  
expressão "cabendo a Corregedoria Eleitoral ao  
Juiz do Tribunal Regional Federal ou ao Juiz Federal". 
Justificativa: 
Não existe qualquer sentido em limitar ao Juiz Federal ou ao Juiz do Tribunal Regional Federal o 
exercício da Corregedoria da Justiça Eleitoral. 
Esta limitação, ainda mais termos Constitucionais, poderá trazer graves prejuízos à administração da 
Justiça Eleitoral. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28631 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. 165. 
Justificativa: 
Matéria incompatível em lei fundamental. Que seja albergada em Ato Complementar. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
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preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29164 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. 165, seus itens  
e Parágrafo único do Substitutivo do Relator ao  
Projeto de Constituição.  
Art. 165 - Suprima-se  
I - Suprima-se  
a) Suprima-se  
b) Suprima-se  
II - III - Suprima-se  
Parágrafo único - 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. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29299 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescenta ao inciso III do art. 165, após a  
expressão "Tribunal de Justiça", a locução "em  
lista tríplice, após indicação em lista sêxtupla  
pela Ordem dos Advogados do Brasil". 
Justificativa: 
Convém deixar expresso, no tocante á Justiça Eleitoral, o critério já adotado no art.136 do projeto. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29766 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar a redação do inciso II, do Artigo 165, ficando assim redigido:  
Artigo 165 - ........................  
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II- de um juiz do Tribunal regional Federal  
de um juiz federal por este indicado. 
Justificativa: 
Compatibilizar com a linguagem do texto do substitutivo. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30237 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao Item II do art. 165 do Substitutivo  
do Relator da Comissão de Sistematização ao  
Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 165. ..................................  
III - Por nomeação do Presidente da  
República, de dois entre seis advogados indicados  
na forma do art. 136." 
Justificativa: 
O art.136 já estabelece que os advogados que comporão os Tribunais Federais (e o TER é Tribunal 
Federal) serão indicados em lista sêxtupla pelo órgão de representação da classe, no caso do 
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 
O dispositivo no art.136 representa consagração de velha aspiração da classe dos advogados, já que 
a indicação de advogados, para a composição de tribunais, feita pelos próprios tribunais, sempre foi 
considerado um ponto de desprestigio para a OAB. 
Existe um choque entre as disposições contidas no art.136 e no art.165, III. Devendo prevalecer uma 
das normas, é evidente que a do art.136 é mais correta, sob o ponto de vista axiológico. 
Não é necessário repetir as exigências do tempo de atividade, saber e reputação já constam no 
art.136. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31196 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no item III do art. 165, a  
expressão "indicados pelo Tribunal de Justiça"  
por "indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil". 
Justificativa: 
A indicação deve, sempre, partir da OAB que é o órgão de representação da classe. Esta tem sido a 
tradição constitucional brasileira. Não me parece oportuno modifica-la agora. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:33546 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se um artigo na Seção VI do  
Capítulo IV do Título V do Substitutivo, com a  
redação que se segue:  
"Art. ... - Os membros do Ministério Público  
Federal ou Estadual e do Distrito Federal poderão  
compor, respectivamente, o Tribunal Superior  
Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, nas  
vagas previstas no inciso II do art. 164 e no  
inciso III do art. 165." 
Justificativa: 
É importante que os membros do Ministério Público, como já ocorre atualmente (cf. art. 53 da Lei 
Complementar Federal nº 40, de 14.12.1981), passam, com sua experiência na matéria, integrar a 
Justiça Eleitoral, como acontece nos demais setores do Poder Judiciário. 
O emprego do termo advogados nos dispositivos a que se reporta o texto proposto, ao invés de 
cidadãos, como faz a vigente Carta Magna (art. 133, III) poderia gerar dúvidas quanto à possibilidade 
da participação dos membros do Ministério Público nas Cortes de Justiça em tela. 
Parecer:   
   Improcedente.  
As razões aduzidas na justificação não convencem da necessidade do acréscimo sugerido.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:34146 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no item III do art. 165, a  
expressão "indicados pelo Tribunal de Justiça" por  
"indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil". 
Justificativa: 
É da maior conveniência que a indicação parta da própria OAB, conforme o costume de nosso direito. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35054 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 165  
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na alínea "a" do item I, onde se diz "do Tribunal de Justiça"  
diga-se:  
"do Superior Tribunal de Justiça". 
Justificativa: 
Emenda de redação, para sanar omissão evidente. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27511 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Capítulo IV do Título V  
Dê-se ao Capítulo IV e Seções, do Título V,  
do Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação, renumerando-  
se os artigos subsequentes e suprimindo-se os  
art. 11 e 12 das disposições transitórias com a  
renumeração dos demais:  
Capítulo IV  
Do Poder Judiciário  
[...] 
Seção V  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. 152. - A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo Único - Os juízes dos tribunais  
eleitorais, salvo motivo justificado, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada  
categoria.  
Art. 153. - O Tribunal Superior Eleitoral  
compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de três juízes, dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal;  
b) de dois juízes, dentre os membros do  
Tribunal Federal de Recursos; e  
II - Por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de atividade profissional, indicados pelo Supremo  
Tribunal Federal.  
Parágrafo Único - O tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e  
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o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Tribunal Federal de Recursos.  
Art. 154. - Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes, dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça; e  
b) de dois juízes, dentre juízes de Direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  
II - de juiz federal e, havendo mais de um,  
do que foi escolhido pelo Tribunal Federal de  
Recursos; e  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada, com  
mais de dez anos de atividades profissional,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo Único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo à Corregedoria  
Eleitoral, ao Juiz do Tribunal Regional Federal ou  
ao Juiz Federal.  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda visa aproveitar a organização judiciária atual, com as alterações necessárias para 
promover e dinamizar a prestação jurisdicional em primeiro e segundo graus, e combater a 
morosidade processual, por meio da restrição das hipóteses de recurso a ultima instância. 
Suprime a criação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto entende que esse, na verdade, consiste 
somente em mais uma nova instância, que, todavia, não impedirá que os processos ainda subam do 
Supremo Tribunal Federal. 
Haverá, então, casos, como na Justiça Comum de um processo poder passar por quatro graus de 
jurisdição, o que viria a favorecer os recursos irrelevantes e meramente protelatórios, viabilizando 
uma morosidade ainda maior na prestação jurisdicional. 
Com a instituição do Superior Tribunal de Justiça, o Substitutivo despreza experiências anteriores, 
como a impossibilidade de um tribunal superior vir a julgar todas as causas do Brasil, e que foi 
resolvida, pelo Supremo Tribunal Federal, através da Emenda nº 2 ao seu Regimento Interno. 
Despreza, também, dentre outras, as contribuições da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que, a 
despeito de criticas, estabeleceu normas importantes para a organização e o funcionamento dos 
órgãos que compõem o Poder Judiciário. 
Reconhece-se também a desnecessidade da existência de juízes classistas na Justiça do Trabalho, 
tendo em vista que, se a sua finalidade é a de representar em juízo os pontos de vista das classes 
trabalhadora e patronal sobre as questões suscitadas nos processos, esses encargos já é 
plenamente assumido pelas próprias partes litigantes; se é a de prestar assistência aos reclamantes 
e reclamados destituídos de advogados, isso melhor se atribui a uma defensoria pública; e se a 
função é a judicante, essa pode ser exercida apenas pelo juiz togado, a quem já é exigido 
conhecimento especializado em matéria trabalhista para o provimento do cargo que ocupa. 
A atribuição da competência para propositura da ação de inconstitucionalidade ao Procurador-Geral 
da República e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil impedirá que a pauta de 
julgamento do Supremo Tribunal Federal venha a se tornar sobrecarregada de arguições 
improcedentes, com isso procrastinando, ainda mais, as decisões. Ademais, a notável 
representatividade jurídica desses órgãos legitimam a exclusividade da sua competência. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
[...] 
Seção VII  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. . A Justiça Eleitoral é composta dos  
seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo único. Os juízes dos Tribunais  
Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada  
categoria.  
Art. .O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  
I - mediante eleição por voto secreto;  
a) de três juízes, dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal;  
b) de dois juízes, dentre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça;  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de atividade profissional, indicados pelo Supremo  
Tribunal Federal.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. . Haverá um Tribunal Regional Eleitoral  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.  
Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto;  
a) de dois juízes, dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça;  
b) de dois juízes, dentre juízes de direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  
II - de um juiz do Tribunal Federal Regional,  
com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de  
juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo  
Tribunal Regional Federal respectivo;  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
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outro a Vice-Presidência.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32175 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se aos Capítulos IV e V do Título V  
(artigos 134 a 181), a seguinte redação:  
Capítulo IV  
Do Poder Judiciário  
[...] 
Seção VII  
Dos Tribunais e Juízos Eleitorais  
Art. - São órgãos da Justiça Eleitoral:  
I - o Tribunal Superior Eleitoral;  
II - os Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - os juízes eleitorais;  
IV - as juntas eleitorais.  
§ 1o. Os juízes dos Tribunais Eleitorais,  
salvo motivo justificado, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada  
categoria.  
§ 2o. Os membros dos Tribunais, os juízes e  
os integrantes das juntas eleitorais, no exercício  
de suas funções, e no que lhes for aplicável,  
gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.  
§ 3o. Lei complementar disporá sobre a  
organização e competência dos tribunais, dos  
juízes e das juntas eleitorais.  
Art. - O Tribunal Superior Eleitoral compor-  
se-á, no mínimo, de sete membros:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de três juízes, dentre os ministros do  
Supremo Tribunal Federal;  
b) de dois juízes, dentre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça;  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de atividade profissional, indicados pelo Supremo  
Tribunal Federal.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
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Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.  
os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes, dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça;  
b) de dois juízes, dentre juízes de direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  
II - de um juiz do Tribunal Federal Regional,  
com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de  
juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo  
Tribunal Regional Federal respectivo;  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a vice-presidência.  
[...] 
Justificativa: 
A emenda proposta não altera a essência do substitutivo, mas atenta melhor para a realidade 
moderna do Judiciário, Ministério Público, Advocacia da União e, sobretudo, para os direitos dos 
jurisdicionados, isto é, o povo. 
Procurando consolidar a autonomia dos órgãos judiciários, a proposição se funda no pressuposto 
básico do autogoverno da Magistratura, assegurando, notadamente, mediante a elaboração de 
orçamentos e estatutos próprios. 
Na formalização de autonomia mais consistente, o projeto também empresta certo, temperamento à 
origem da nomeação, outorgando competência privativa, aos Tribunais, para a prática do provimento 
dos cargos de magistrados. 
Atentando para o rigor de exigências técnicas e cientificas, a proposição se deteve, em seção 
apartada, no controle de constitucionalidade. A sua incorporação assume, com fixação precisa dos 
três planos das leis, tratados e atos normativos – o da existência, o da validade e o da eficácia – 
inegável relevo na efetiva fiscalização da atuação dos Poderes Executivo e Legislativo em face da 
Constituição. Convém registrar que a sua força reside no ineditismo da iniciativa, à exata medida que 
propicia o reconhecimento orgânico e sistemático do controle jurisdicional de constitucionalidade. 
Assim, se, de um lado, não haveria de ser diverso o tratamento que vem sendo dispensado, 
tradicionalmente, a tão relevante matéria, de outro, ela avança, para acolher os necessários 
aprimoramentos. 
Em relação ao Supremo Tribunal Federal, é de esclarecer que foi adotada composição diversa, da 
atual, ampliada para dezessete Ministros. Da sua competência, cabe sinalada o predomínio do 
conteúdo constitucional. 
Em consequência, deslocou a missão da uniformização do direito federal para o Superior Tribunal de 
Justiça. Concebido, a partir de sua composição, como Tribunal de Justiça, concebido a partir de sua 
composição, como Tribunal de âmbito nacional. 
Nessa linha de compreensão do Judiciário, releva notar, ainda, a criação dos Tribunais Regionais 
Federais, como órgãos da Justiça Federal, em número a ser definido pelo Tribunal Federal de 
Recursos. 
Suficientes essas indicações para comprovar a orientação da proposta, no referente ao Poder 
Judiciário. 
Parecer:   
   Exclui do Judiciário os funcionários dos Juízos (mantém apenas os Juízes).  
Atribui aos integrantes de Tribunais Superiores proventos não inferiores aos dos Secretários de 
Estado, sem indicar de que Estado.  
Magistrados nomeiam os Magistrados (o Poder não emana do povo).  
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Suspende, para os notários, o Código Penal, até que lei COMPLEMENTAR o revalide.  
Estabelece que lei FEDERAL fixará emolumentos em São Paulo e Piauí.  
Protege mais à lei do que à Constituição, cujo descumprimento só pode ser reconhecido com quórum 
especial.  
Transforma o STF em câmara revisora do Congresso, podendo desfazer todas as leis, o que anula a 
Divisão de Poderes e institui a ditadura judiciária.  
Suprime a regra, da experiência jurídica universal, "ne procedat judex ex officio".  
Transforma o STF, já sobrecarregado, em Consultoria-Geral do Povo.  
Estabelece, com o recurso extraordinário para o STF, quatro instâncias.  
Não obstante o alto mérito de algumas propostas, opinamos pela rejeição na forma do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

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 I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO VI 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS 
[...] 
Art. 141. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no Distrito Federal. Os 
Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
I – mediante eleição pelo voto secreto: 
a) De dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. 
b) De dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça. 
II – de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de juiz 
federal, escolhido em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. 
III – por nomeação do Presidente da República, de dois membros entre seis advogados de notável 
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 
Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá dentre os desembargadores, seu Presidente e 
Vice-Presidente. 
[...] 

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 
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10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 

       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 

     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     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 
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     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 

     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 

     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

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

 
   EMENDA:00516 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 120 - Diga-se:  
"II - ... de juiz federal escolhido pelo Tribunal  
Regional Federal a que estiver vinculado;" 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 120 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.  

 


