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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. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a representação 

judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, organizados em 

carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, 

observado o disposto no art. 135.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:07204 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E A CONSULTORIA JURÍDICA DOS  
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL SEJAM DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DE SEUS  
PROCURADORES. 
 
   SUGESTÃO:00727 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ATRIBUI AOS PROCURADORES ESTADUAIS E DO DISTRITO  
FEDERAL, ALÉM DAS COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
JUDICIÁRIO. 

                                                      
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 

Consulte na 10ª reunião da Subcomissão dos Estados notas taquigráficas da Audiência Pública 
realizada em 5/5//1987, na qual foram discutidos os assuntos: Estado e a integração nacional / 
Papel do Procurador de Estado no Estado-Membro. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-
estado/subcomissao2b  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS- IIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 25 - A representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal 

competem privativamente aos seus Procuradores, cujo ingresso na carreira 

depende de aprovação em concurso público de provas e títulos. 

Parágrafo único - respeitados os direitos, deveres e impedimentos próprios, 

previstos em lei, são assegurados aos Procuradores do Distrito Federal os 

encargos e garantias, assim como o tratamento remuneratório, atribuídos aos 

membros do Ministério Público. 

 

(Consulte na 18ª reunião da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios a 

votação da redação final do Anteprojeto).  

Publicação: DANC de 25/6/1987, suplemento, a partir da p. 35, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/subcomissao2a.  

 

 
SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS – IIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 7º - As atividades típicas do Estado-membro, através das quais este manifesta 

o seu poder soberano, assim compreendidas as de Fiscalização de Tributos e 

Contribuições, Magistratura, Ministério Público, Procuradoria do Estado, Diplomacia 

e Polícia, serão regidos por Estatuto próprio estabelecido através de leis orgânicas.  

§ 1º - O Estatuto das carreiras assegurará garantias funcionais ao exercício do 

cargo.  

§ 2º - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados- membros 

competem privativamente aos seus Procuradores, organizados em carreira, como 

ingresso mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Após dois anos de exercício, o Procurador do Estado não poderá ser 

demitido, senão por decisão judicial, nem removido, a não ser no interesse do 

serviço, sendo-lhe assegurada paridade de remuneração com o Ministério Público, 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2a
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quando em regime de dedicação exclusiva.  

§ 4º - A prestação do serviço de assistência judiciária poderá ser atribuída, pelos 

Estados aos seus Procuradores. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 9º - As atividades típicas do Estado-membro, através das quais este manifesta 

o seu poder autônomo, assim compreendidas, dentre outras as de Tributação, 

Fiscalização e Arrecadação, Magistratura, Ministério Público, Procuradoria do 

Estado e Polícia, serão regidos por estatuto próprio estabelecido através de 

leis orgânicas.  

§ 1º - O estatuto das carreiras assegurará garantias funcionais ao exercício do 

cargo.  

§ 2º - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados-membros 

competem normalmente aos seus Procuradores, organizados em carreira, com 

ingresso mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Após dois anos de exercício, o Procurador do Estado não poderá ser 

demitido, senão por decisão judicial, nem removido, a não ser no interesse do 

serviço, sendo-lhe assegurada paridade de remuneração com o Ministério Público, 

quando em regime de dedicação exclusiva. 

 

(Consulte na 15ª reunião da Subcomissão dos Estados a votação do Anteprojeto).  

Publicação: DANC de 25/6/1987, suplemento, a partir da p. 39, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/subcomissao2b.  

 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 9º - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º - São poderes dos Estados o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 

independentes e harmônicos entre si.  

§ 2º - São reservadas aos Estados todas as competências que não lhes sejam 

vedadas.  

§ 3º - As Constituições dos Estados assegurarão a plena autonomia dos 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
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Municípios.  

§ 4º - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito 

Federal competem privativamente aos seus procuradores, organizados em carreira 

com ingresso mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 5º - Após dois anos de exercício, o Procurador do Estado não poderá ser 

demitido, se não por decisão judicial, nem removido, a não ser no interesse do 

serviço, sendo-lhe assegurada paridade de remuneração com Ministério Público, 

quando em regime de dedicação exclusiva. 

 

(Consulte na 10ª reunião da Comissão da Organização do Estado a votação do 

Substitutivo do Relator).  

Publicação: DANC de 1/7/1987, suplemento 86, 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/comissao-da-organizacao-do-

estado/comissao2.  

 

Nota: foi aprovado destaque n. 207 referente à Emenda 00161, o que resultou na 

inclusão dos §§ 4º e 5º. 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 51 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º - São poderes dos Estados o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 

independentes e harmônicos entre si.  

§ 2º - São reservadas aos Estados todas as competências que não lhes sejam 

vedadas.  

§ 3º - As Constituições dos Estados assegurarão a plena autonomia dos 

Municípios.  

§ 4º - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito 

Federal competem privativamente aos seus procuradores, organizados em carreira 

com ingresso mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 5º - Após dois anos de exercício, o Procurador do Estado não poderá ser 

demitido, se não por decisão judicial, nem removido, a não ser no interesse do 

serviço, sendo-lhe assegurada paridade de remuneração com Ministério Público, 

quando em regime de dedicação exclusiva. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 9. 

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 55 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

§ 1º - As Constituições dos Estados assegurarão a autonomia dos Municípios.  

§ 2º - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
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Federal competem privativamente aos seus procuradores, organizados em carreira 

com ingresso mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Após dois anos de exercício, o Procurador do Estado não poderá ser 

demitido, se não por decisão judicial, nem removido, a não ser no interesse do 

serviço, sendo-lhe assegurada paridade de remuneração com Ministério Público, 

quando em regime de dedicação exclusiva. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 74. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 176 - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e Distrito 

Federal competem privativamente a seus procuradores, organizados em carreira, 

observado o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior.  

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 16. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 147 - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e Distrito 

Federal compete a seus procuradores, organizados em carreira, observado o 

disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 154. A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito 

Federal competem a seus procuradores, organizados em carreira, observado o 

disposto no § 2º do artigo anterior. 

 

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. 157. 

 

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

2º) 

Art. 137. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de 

órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos 

termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, 

as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.  

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado- Geral da União, de 

livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e 

cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

§ 2º O ingresso na classe inicial da carreira da Advocacia- Geral da União far-se-á 

mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União 

cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.  

                                                      
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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§ 4º A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito 

Federal serão exercidas pelos respectivos Procuradores, organizados em carreira, 

na forma da lei, observado o disposto no § 2º e no art. 140. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a 

representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, 

organizadas em carreira cujo ingresso dependerá de concurso público de provas e 

títulos, observado o disposto no art. 135. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art.132 e voltou a ser 

tratado como artigo independente.   

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 121 e 201. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a 

representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, 

organizados em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de 

provas e títulos, observado o disposto no art. 135. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS- IIA 
 

EMENDA:00073 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 

                                                      
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://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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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Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Inclua-se no capítulo V - Do Distrito Federal  
e dos Territórios - Seção I - Do Distrito Federal,  
após o art. Q, o seguinte artigo e seu parágrafo único:  
"Art. A representação judicial e a  
Consultoria Jurídica do Distrito Federal competem  
privativamente aos seus Procuradores, cujo  
ingresso na carreira depende de aprovação em  
concurso público de provas e títulos.  
Parágrafo único. Respeitados os direitos,  
deveres e impedimentos próprios, previstos em lei,  
são assegurados aos Procuradores do Distrito  
Federal, os encargos e garantias, assim como o  
tratamento remuneratório, atribuídos aos membros  
do Ministério Público." 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional objetiva a institucionalização, em nível de Constituição 
Federal, das atividades de representação judicial e de consultoria jurídica do Distrito Federal, na 
nobre missão de defesa judicial dos interesses do Estado e de controle e fiscalização interna da 
legalidade dos atos da Administração Pública.  
Para a relevante tarefa, é indispensável a valorização da própria carreira, cuja independência para o 
desempenho de suas atribuições será medida na mesma proporção das garantias de livre exercício 
da atividade de Consultoria Jurídica e Representação Judicial, sem ficar ao sabor das injunções 
Políticas que geralmente ocorrem na Administração Pública.  
A par da institucionalização da atividade de defesa e fiscalização da legalidade dos atos públicos, a 
proposta visa consolidar uma situação já existente a nível local, cujo deslocamento para a defesa 
constitucional impõe-se, na medida em que as atividades de consultoria, representação judicial e 
avocação da defesa das entidades da Administração Indireta já veem sendo exercidas pelos 
Procuradores do Distrito Federal.  
Como é sabido, a dualidade de órgãos com atividade de consultoria jurídica e defesa judicial pode 
acarretar, como frequentemente acontece, o tratamento sem uniformidade das questões de interesse 
da administração. Um parecer administrativo contrastante com a orientação sustentada em juízo pelo 
órgão de representação judicial, por exemplo, gera condições especialmente contrárias ao interesse 
público.  
A sugestão tem por escopo, ainda, impedir que as tarefas em questão sejam atribuídas a estranhos à 
carreira, posto que a ausência de vinculação direta ao Serviço Público ou a falta de subordinação 
funcional do advogado do Estado ao órgão competente da Administração importa a possibilidade de 
descompromisso com a orientação com a orientação da Procuradoria Geral, permitindo a condução 
dos interesses públicos em juízo até em descompasso com a orientação.  
Por outro lado, o ingresso nos quadros do serviço jurídico do Estado por outros procedimentos que 
não o do mérito em concurso público, permite que pessoas inabilitadas possam ter o encargo de 
prestar consultoria jurídica e exercer a advocacia do Estado em manifesto prejuízo da eficiência que 
tais funções exigem. A defesa da Coisa Pública não pode e nem deve ficar à mercê da incompetência 
profissional.  
O texto proposto garante a manutenção do tratamento remuneratório que vem sendo dispensado aos 
Procuradores do Distrito Federal, de equivalência ao dos Procuradores da República. 
É notório que a estabilidade funcional e financeira são o esteio da independência profissional, daí a 
inserção, na sugestão, de dispositivos que assegurem aquelas garantias.  
Adiante-se que o tratamento constitucional que se pretende dar à matéria foi deferido aos 
Procuradores de Estado pela Subcomissão dos Estados. A inclusão do artigo contido na presente 
proposição é determinada, portanto, pelo Princípio da Isonomia.  
É importante ressaltar que os Procuradores do Distrito Federal são regidos, por força do art. 30 da Lei 
n° 3.751, de 13.4.60 (Lei Orgânica do Distrito Federal) pela mesma legislação aplicável ao Ministério 
Público Federal.  
Parecer:   
   A emenda visa a assegurar aos Procuradores do Distrito Federal competência privativa para o 
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exercício da representação judicial e a consultoria jurídica dessa unidade da Federação.  
A justificação é convivente de seu acolhimento, sobretudo porque consta ter sido uma conquista 
também nos Estados.  
Pela aprovação na íntegra. 

 
SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS - IIB 
 
   EMENDA:00073 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Ao art. 7o.  
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 7o.:  
"Art. 7o. As instituições específicas do  
Estado-membro compreendidas no âmbito de sua  
competência, tais como a Magistratura, Ministério  
Público, Procuradoria do Estado, Polícia Militar e  
Civil, Fiscalização, Arrecadação e Cobrança de  
Tributos e Assistência Jurídica, Judiciária e  
Defensoria Pública, serão regidas por Estatuto  
próprio mediante Leis Orgânicas." 
Justificativa: 
Tais Instituições, por sua relevância, merecem Leis Orgânicas.  
Parecer:   
   Procede-se à fusão dos textos das emendas de No. 0073-2 e 0074-1 com o artigo 7o. do 
Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00074 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Ao art. 7o.  
Onde se lê, no caput  
". . . . .poder soberano, ."  
Leia-se  
". . . .poder autônomo." 
Justificativa: 
Numa federação, o Estado Membro goza de autonomia, mas não de soberania. Soberano é o Estado 
Nacional, é na Nação, e o verdadeiro titular desse direito fundamental ou poder supremo é o povo 
brasileiro.  
Parecer:   
   Tem razão o ilustre autor da emenda: os Estados-membros são autônomos. Soberano é o Estado 
Nacional.  
Parecer favorável. 
   
   EMENDA:00075 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Ao art. 7o., § 4o.  
Suprima-se o § 4o. 
Justificativa: 
Já oferecemos emenda que inclui a “Assistência Jurídica e a Defensoria Pública”, no caput do art. 7°. 
Assim, por coerência, o § 4° não deve cuidar da Assistência Judiciária. Esta, a Assistência Jurídica e 
a Defensoria Pública estão intimamente ligadas, e não se confundem nem com o Ministério Público 
nem com a Procuradoria do Estado.  
Parecer:   
   Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00089 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte Seção: renumerando-se os demais artigos:  
DEFENSORIA PÚBLCIA  
Art. 22. Os Estados organizarão a Defensoria  
Pública como instituição permanente e essencial à  
prestação da Justiça pela República, tem como  
incumbência a postulação e a defesa, em todas as  
instâncias, dos direitos dos juridicamente necessitados.  
§ 1o. A atuação da Defensoria Pública inclui  
a postulação, judicial ou extrajudicial, contra  
pessoas físicas de direito público ou privado.  
§ 2o. São princípios institucionais da  
Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e  
a autonomia administrativa e financeira.  
Art. 23. A Lei estabelecerá a organização da  
Defensoria Pública e as normas de sua atuação.  
Parágrafo Único. O ingresso na carreira da  
Defensoria Pública dar-se-á na classe inicial,  
mediante concurso público de provas e títulos.  
Art. 24. A Defensoria Pública é dirigida pelo  
Procurador-Geral da Defensoria Pública, nomeado  
pela Chefia do Poder Executivo dentre os ocupantes  
dos cargos da classe final da carreira.  
Art. 25. Ao membro da Defensoria Pública,  
como garantia do exercício pleno e independente de  
suas funções, são asseguradas as seguintes  
prerrogativas:  
I - independência funcional, sem prejuízo da  
unidade e da indivisibilidade da instituição;  
II - vitaliciedade, não podendo perder o  
cargo senão em virtude de sentença judicial;  
III - irredutibilidade de vencimentos e  
paridade deles com os dos órgãos judiciários  
correspondentes;  
IV - promoções voluntários por antiguidade e  
merecimento;  
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V - ter direito, no exercício de suas  
funções, a trânsito livre e isenção de revista;  
Art. 26. É vedado ao membro da Defensoria  
Pública, sob pena de perda de cargo:  
I - exercer qualquer outra função salvo os  
cargos de magistério e os eletivos, bem como os em  
comissão quando autorizados pelo Procurador-Geral,  
ouvindo o colegiado competente;  
II - receber, a qualquer tempo e sob qualquer  
pretexto, percentagens, honorários ou custas nos  
processos em que oficie;  
III - exercer o comércio ou participar da  
sociedade comercial, exceto como cotista ou  
acionista.  
IV - exercer a advocacia fora do âmbito de  
suas atribuições." 
Justificativa: 
O Brasil é um país em que, historicamente, as pessoas se relacionam de maneira desbalanceada. De 
um lado, os que não podem e não têm, em relação de submissão.  
Há muitas explicações. Destaco uma: no Brasil, as pessoas relacionam-se despidas, desprotegidas 
de seus direitos. A visão da cidadania faz com que pensemos em vestir e cobrir as pessoas com seus 
direitos mínimos.  
Nada há mais importante para o exercício e a emoção da cidadania do que a adequada defesa nos 
processos judiciais e o assessoramento nos conflitos e necessidades jurídicas. É o que faz a 
advocacia, que amplia a nossa possibilidade de conflito.  
A Defensoria Pública é a advocacia colocada à disposição das pessoas carentes e desprotegidas. Há 
de ser feita de forma institucional, de modo a reforçar os laços de lealdade entre o defensor, 
advogado, e seus clientes, os necessitados.  
Os princípios fixados na proposta são os necessários a atingir os seus propósitos. Eu, que conheço 
de perto a Defensoria Pública, sei bem avaliar as suas possibilidades, sua utilidade e sua 
indispensabilidade na proteção à cidadania, na construção da democracia e na prática da República. 
A República requer a Defensoria Pública a nível Constitucional.  
Parecer:   
   Parcialmente aceita, leva a Subcomissão a alterar o parágrafo 4o. do art. 7o., dando-lhe a seguinte 
redação:  
"Parágrafo 4o. - A prestação de serviços de assistência judiciária ou defensoria pública poderão ser 
atribuídos, pelos Estados, a seus Procuradores ou a uma Defensoria Pública, constituída de 
advogados concursados, admitida a prestação eventual de serviço de acadêmicos de direito". 
   
   EMENDA:00095 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 7o. do anteprojeto a redação seguinte:  
"Art. 7o. As atividades do Estado-membro,  
através das quais este manifesta o seu poder  
soberano, assim compreendidas as de fiscalização  
de Tributos e Contribuições, Magistratura,  
Ministério Público, Procuradoria do Estado e  
Polícia, serão regidos por Estatuto próprio  
estabelecido através de leis orgânicas." 
Justificativa: 
O nível de autonomia do Estado-Membro não comporta entre suas atividades a diplomacia. Daí a 
presente emenda para suprimir a expressão “diplomacia”. 
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Parecer:   
   A expressão "Diplomacia" é excluída na nova redação do artigo 7o. do Anteprojeto.  
Parecer favorável. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

 EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 3o. do  
artigo 9o. do Anteprojeto da Subcomissão dos Estados:  
Art. 9o. ........................... 
- 3o. - Após dois anos de exercício o  
Procurador do Estado não poderá ser demitido senão  
por decisão judicial, nem removido, - a não ser no  
interesse do serviços, sendo-lhe assegurada  
paridade de remuneração com o Ministério Público,  
aplicando-se lhes as mesmas vedações, quando em  
regime de dedicação exclusiva. 
Justificativa: 
A paridade de remuneração reclama igualdade de vedações, não se justificando a redação originária 
do dispositivo que, outorgando ao Procurador do Estado o mesmo regime remuneratório da 
Magistratura e do Ministério Público, silenciou, todavia, no tocante às vedações, que devem, 
evidentemente, ser as mesmas, para que haja homogeneidade de tratamento.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:00444 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 25 do Relatório Final da Subcomissão  
da União, Distrito Federal e Territórios passará a  
ter a seguinte redação:  
Art. 25 - A representação judicial e a  
consultoria jurídica do Distrito Federal, competem  
privativamente aos seus Procuradores, cujo  
ingresso na carreira depende da aprovação em  
concurso público de provas. 
Justificativa: 
O concurso público é a forma democrática de assegurar igualdade de oportunidade a todos para 
ingresso no serviço público.  
A contagem de pontos por “títulos” deve restringir-se a progressão funcional e nunca para ingresso 
evitando-se, assim, que alguns candidatos iniciem as provas com acentuada vantagem sobre os 
demais.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 13  

 

Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00161 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 9o. o seguinte:  
§ 4o. A representação judicial e  
a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem privativamente aos seus  
procuradores, organizados em carreira, com  
ingresso mediante concurso público de provas e títulos.  
§ 5o. Após dois anos de exercício, o  
Procurador do Estado não poderá ser demitido,  
senão por decisão judicial, nem removido, a não  
ser no interesse do serviço, sendo-lhe assegurado  
paridade de remuneração com o Ministério Público,  
quando em regime de dedicação exclusiva.  
§ 6o. A prestação do serviço de assistência  
judiciária poderá ser atribuída, pelos Estados,  
aos seus Procuradores. 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional consubstancia o coroamento de ingente e antiga luta de 
uma categoria valorosa e em geral altamente qualificada, mas, sobretudo, renhida luta de sua 
associação profissional de âmbito federal, a ANAPE – Associação Nacional dos Procuradores do 
Estado, cujos argumentos em favor do acolhimento vão aqui reproduzidos.  
O que se quer, além da definitiva valorização dessa carreira, que se junta à Magistratura e ao 
Ministério Público para compor o mecanismo de atuação dos Estados no campo dos negócios 
jurídicos, é a sua institucionalização em nível constitucional federal, com vistas à sua universalização 
no País. 
De fato, conforme alentados estudos da ANAPE a respeito da experiência vivida nos Estados-
Membros brasileiros em relação a seus serviços jurídicos tem demonstrado que: 

a) Em muitos Estados as funções de consultoria jurídica e de representação judicial são 
distribuídas entre órgãos diferentes (Consultoria Jurídica e Procuradoria Geral); 

b) Outras vezes, as funções de sua representação em juízo são cometidas a pessoas estranhas 
ao serviço público (advogados credenciados ou a pessoas que não são ocupantes de cargo 
de Procurador de Estado, embora sejam servidores públicos; 

c) O provimento dos cargos de Procurador de Estado nem sempre se dá pelo recrutamento 
através de concurso público específico, mas são utilizados expedientes como os de 
readaptação, de contratação com posterior efetivação, e mesmo de aproveitamento de 
pessoas habilitadas em concursos para provimento de outras categorias funcionais; 

d) Os Procuradores de Estado, por ausência de maior segurança quanto à estabilidade e à 
irremovibilidade sentem-se, especialmente nos municípios do interior, inseguros diante dos 
interesses políticos, que limitam ou prejudicam sua plena atuação; 

e) Em muitos casos, o tratamento remuneratório concedido aos membros do Ministério Público 
e das Procuradorias Gerais dos Estados é diferente, levando algumas vezes a disparidades 
injustificáveis. 
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Como resultado dessas situações, contatam-se sérios prejuízos para o bom desempenho da função 
de Procurador de Estado como veremos: 

a) A dualidade de órgãos na área pode acarretar, como frequentemente acontece, o tratamento 
sem uniformidade das questões de interesse da administração. Um parecer administrativo 
contrastante com a orientação sustentada em juízo pelo órgão de representação judicial, por 
exemplo, geral condições especialmente contrárias ao interesse público; 

b) A ausência de vinculação direta ao Serviço Público ou a falta de subordinação funcional do 
advogado do Estado ao órgão competente da administração importa a possibilidade de 
descompromisso com a orientação da Procuradoria Geral, permitindo a condução dos 
interesses públicos em Juízo até em descompasso com a orientação; 

c) O ingresso nos quadros do serviço jurídico do Estado por outros procedimentos que não o do 
mérito em concurso público, permite que pessoas inabilitadas possam ter o encargo de 
prestar consultoria jurídica e exercer a advocacia do Estado em manifesto prejuízo da 
eficiência que tais funções exigem. A Defesa da Coisa Pública não pode nem deve ficar á 
mercê da incompetência profissional; 

d) Para que bem possa exercer a sua missão, agindo com a correção que somente a liberdade 
e a segurança permitem, é imperioso que o Procurador de Estado goze de garantia de 
indemissibilidade, senão por sentença judicial transitada em julgado, e de irremovibilidade, 
senão exclusivamente no interesse do serviço.  
No caso de remoção, se pretende que, mesmo a pedido do interessado, somente se possa 
dar se conveniente aos interesses do serviço; 

e) Quanto a diferença remuneratória entre o Ministério Público e a categoria de Procurador de 
Estado existente em algumas unidades da Federação, quer-se evita-la, tendo em vista a 
nobreza e a importância de ambas as funções na defesa do interesse público. 

Propõe-se, outrossim, simultaneamente com a citada institucionalização, seja deixada à 
legislação estadual a decisão sobre a prestação de assistência judiciária gratuita. Não há dúvida 
de que é dever inarredável do Estado possibilitar aos necessitados o acesso gratuito e eficiente à 
Justiça. Se esse serviço deve ser cometido a um órgão especifico, como, por exemplo, uma 
Defensoria Pública, ou às Procuradorias de Estado, é matéria que pertine ao interesse do Estado-
Membro que, dentro de suas peculiaridades, deve equacionar e definir a questão.  
A experiência de muitos Estados tem demonstrado a perfeita harmonia no desempenho pelas 
Procuradorias Gerais das funções típicas de advogado do Estado e do cidadão pobre. Nos 
Estados mais carentes de recurso, não há qualquer justificativa para que, nas comarcas do 
interior, tenha o Poder Público de manter um advogado para os necessitados e outro, diferente, 
para a defesa do Estado. Isto se torna bastante evidente quando, pelas condições específicas da 
vida atual em comunidades pouco desenvolvidas, a necessidade da atuação de um advogado da 
Fazenda Pública fica restrita a opinar em processos de inventários, nos quais, aliás, pela 
sistemática do processo sumário de arrolamento, a sua presença é praticamente nula. Não ter o 
Procurador, retarda o andamento dos feitos; tê-lo somente com essa função, é ônus injustificável.  
Não somente nos Estados menores a experiência se tem demonstrado altamente válida. Em São 
Paulo e no Rio Grande do Sul, também. Isto não invalida outros sistemas como o do Rio de 
Janeiro, de separação de funções. Mas entendemos que a decisão deve ser do Estado, segundo 
suas peculiaridades.  

Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00172 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Inclua-se no capítulo V - do Distrito Federal  
e dos Territórios - Seção I - do Distrito Federal,  
após o art. "Q" seguinte art. e seu parágrafo único.  
"Art. - A Representação Judicial e a  
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Consultoria Jurídica do Distrito Federal competem  
privativamente aos seus Procuradores, cujo  
ingresso na carreira depende de aprovação em  
concurso público de provas e títulos".  
Parágrafo único - Respeitados os direitos,  
devedores e impedimentos próprios, previstos em  
lei, são assegurados aos Procurados do Distrito  
Federal os encargos e garantias, assim como o  
tratamento remuneratório atribuídos aos membros do  
Ministério Público." 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma constitucional objetiva a institucionalização, em nível de Constituição 
Federal, das atividades de representação judicial e de consultoria jurídica do Distrito Federal, na 
nobre missão de defesa judicial dos interesses do Estado e de controle e fiscalização interna da 
legalidade dos atos da Administração Pública. 
Para a relevante tarefa, é indispensável a valorização da própria carreira, cuja independência para o 
desempenho de suas atribuições será medida na mesma proporção das garantias do livre exercício 
de atividade de Consultoria Jurídica e Representação Judicial, sem ficar ao sabor das injunções 
Políticas que geralmente ocorrem na Administração Pública. 
A par da institucionalização da atividade de defesa e fiscalização da legalidade dos atos públicos, a 
proposta visa consolidar uma situação já existente em nível local, cujo deslocamento para a esfera 
constitucional impõem-se, na medida, em que as atividades de consultoria, representação judicial e 
avocação da defesa das entidades da Administração Indireta já vêm sendo exercidas pelos 
Procuradores do Distrito Federal. 
Como é sabido, a dualidade de órgãos com atividade de consultoria jurídica e defesa judicial pode 
acarretar, como frequentemente acontece, o tratamento sem uniformidade das questões de interessa 
da administração. Um parecer administrativo contrastante com a orientação sustentada em juízo pelo 
órgão de representação judicial, por exemplo, gera condições especialmente contrárias ao interesse 
público.  
A sugestão tem por escopo, ainda, impedir que as tarefas em questão sejam atribuídas a estranhos à 
carreira, posto que a ausência de vinculação direta ao Serviço Público ou a falta de subordinação 
funcional do advogado do Estado ao Órgão competente da Administração importa a possibilidade de 
descompromisso com a orientação da Procuradoria Geral, permitindo a condução dos interesses 
públicos em juízo até em descompasso com a orientação.  
Por outro lado, o ingresso nos quadros do serviço jurídico do Estado por outros procedimentos que 
não o do mérito em concurso público, permite que pessoas inabilitadas possam ter o encargo de 
prestar consultoria jurídica a exercer a advocacia do Estado em manifesto prejuízo da eficiência que 
tais funções exigem. A defesa da Coisa Pública não pode e nem deve ficar à mercê da incompetência 
profissional.  
O texto proposto garante a manutenção do tratamento remuneratório que vem sendo dispensado aos 
Procuradores do Distrito Federal, de equivalência ao dos Procuradores da República.  
É notório que a estabilidade funcional e financeira são o esteio da independência profissional, daí a 
inserção, na sugestão, de dispositivos que assegurem aquelas garantias.  
Adiante-se que o tratamento constitucional que se pretende dar à matéria foi deferido aos 
Procuradores de Estado pela Subcomissão dos Estados. A inclusão do artigo contido na presente 
proposição é determinada, portanto, pelo Principio da Isonomia. 
É importante ressaltar que os Procuradores do Distrito Federal são regidos, por força do art. 30 da Lei 
3.751, de 13/04/60 (Lei Orgânica do Distrito Federal) pela mesma legislação aplicável ao Ministério 
Público Federal.  
Parecer:   
Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00027 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva para adequação do texto do  
Anteprojeto do Senhor Relator, Art. 51, § 4o.  
"§ 4o. - A representação judicial dos Estados  
e do Distrito Federal competem privativamente aos  
seus procuradores organizações em carreira com  
ingresso mediante concurso público de provas e títulos". 
Justificativa 
A proposição em análise suprime do dispositivo a “consultoria jurídica”. Talvez por desconhecimento 
da estrutura administrativa dos Estados, incorrem em grave equivoco técnico e sua aprovação do 
texto como esta acarretaria efeitos indesejáveis no bom funcionamento de órgãos públicos estaduais, 
atingindo servidores concursados e, o que é pior, sem trazer benefícios de muitos Estados está 
organizados de tal forma que, ao lado dos procuradores judiciais ou dos que funcionam apenas 
perante instâncias administrativas, militam, entre outros servidores, consultores jurídicos, tanto 
quanto os primeiros incumbidos de funções específicas na área jurídica, legalmente definidas. 
Este é o caso do Estado de Pernambuco que possui uma Consultoria Geral e Consultorias Setoriais, 
valendo destacar entre estas, a Consultoria Jurídica da Fazenda, com atribuições especializadas no 
campo do Direito Tributário e financeiro. E mister registrar, igualmente, que as Consultorias dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., são 
idênticas ao Estado de Pernambuco. 
   
   EMENDA:00141 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva para adequação do texto do  
anteprojeto do Senhor relator, art. 61, § 4o.  
Dê-se a seguinte redação:  
" § 4o. - A representação judicial dos  
Estados e do Distrito Federal compete  
privativamente aos seus procuradores organizados  
em carreira, com ingressos mediante concurso  
publico de provas e títulos” 
Justificativa 
A proposição em análise suprime do dispositivo a “consultoria jurídica”. Talvez por desconhecimento 
da estrutura administrativa dos Estados, incorrem em grave equivoco técnico e sua aprovação do 
texto como esta acarretaria efeitos indesejáveis no bom funcionamento de órgãos públicos estaduais, 
atingindo servidores concursados e, o que é pior, sem trazer benefícios de muitos Estados estão 
organizados de tal forma que, ao lado dos procuradores judiciais ou dos que funcionam apenas 
perante instâncias administrativas, militam, entre outros servidores, consultores jurídicos, tanto 
quanto os primeiros incumbidos de funções específicas na área jurídica, legalmente definidas. 
Este é o caso do Estado de Pernambuco que possui uma Consultoria Geral e Consultorias Setoriais, 
valendo destacar entre estas, a Consultoria Jurídica da Fazenda, com atribuições especializadas no 
campo do Direito Tributário e financeiro. E mister registrar, igualmente, que as Consultorias dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., são 
idênticas ao Estado de Pernambuco.   
 
   EMENDA:00622 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 51 § 4o. e 5o.  
O disposto no § 4o. e no § 5o. do art. 51  
passa a fazer parte do art. 190 como sendo § 5o. e  
6o. do mesmo dispositivo. 
Justificativa 
O objetivo da emenda é seguir a técnica adotada no tocante ao Poder Judiciário, Ministério Público e 
Defensoria Judiciária, visto que nos títulos mencionados é que faz remissão às Instituições 
respectivas existentes nos Estados, o que se pode verificar, por exemplo, no Art. 235 § 5º e no § 2º 
do Art. 239. 
Parecer:   
   As disposições dos parágrafos 4o. e 5o. do art. 51 são específicas para as Procuradorias dos 
Estados e do Distrito Federal, não podendo ser deslocadas para a Seção V do Capítulo III do Título 
V, que cuida exclusivamente da Procuradoria Geral da União, Mesmo o parágrafo 4o. do art. 190 
trata de funções próprias dos Procuradores da União, que podem ser exercidas subsidiariamente 
pelos Procuradores dos Estados e Municípios, mas a matéria própria aos Procuradores dos Estados 
e do Distrito Federal deve ficar em Capítulo próprio. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01731 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Exclua-se o § 4o. do art. 51. 
Justificativa 
A representação judicial e especialmente a consultoria jurídica dos Estados, não podem ser privativas 
dos seus Procuradores, pois isso afastaria o concurso de grandes juristas na defesa de interesses 
dos Estados. 
   
   EMENDA:02219 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. 51 suprimir o parágrafo 4o. 
Justificativa 
Suprima-se o § 4o para deixar margem a que os estados possam atribuir a consultoria jurídica a 
outros órgãos, segundo a sua conveniência, como ocorre com a União, que é representada 
judicialmente pela Procuradoria Geral da República, mas, ao mesmo tempo, mantém a Consultoria 
Geral da República, que assessora sobretudo o Presidente 
   
   EMENDA:02769 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 51, parágrafos 4o. e 5o.  
Suprimam-se os parágrafos 4o. e 5o. do Artigo  
51, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa 
Duas razões básicas recomendam a supressão dos parágrafos 4° e 5° do artigo 51 do anteprojeto. A 
primeira consiste na simples constatação de que a matéria tratada nos dispositivos em referência não 
é de natureza constitucional. Isto porque é elementar que deve competir aos Estados, na plenitude de 
sua autonomia, estabelecer normas reguladoras das atribuições de cargos públicos estaduais. A 
manutenção do dispositivo configurará injustificável e desnecessária exceção, na medida em que 
apenas os Procuradores, entre os servidores públicos estaduais, terão suas funções previstas na 
Constituição Federal.  
Em segundo lugar, é de se anotar que os dispositivos padecem também de impropriedade técnica 
que também recomenda sua supressão. Com efeito, ao delegar aos procuradores as funções de 
representação judicial dos Estados e do Distrito Federal e de consultoria jurídica, a norma proposta 
está ao mesmo tempo e no sentido contrário, excluindo a competência de outros servidores para 
exercer as mesmas funções. Vale lembrar que, atualmente, a atividade de consultoria jurídica é 
também exercida legalmente por outros funcionários concursados e efetivos, como os consultores 
jurídicos, assessores jurídicos e outros assemelhados, integrantes de órgãos administrativos 
estaduais com atribuições especificas e especializadas no campo do Direito. Em consequência, 
mantida a norma como está, estes servidores seriam injustamente atingidos e prejudicados, desde 
que os seus cargos perderiam subitamente as funções que a Constituição, casuisticamente, delegaria 
exclusivamente aos Procuradores.  
Por tudo isso, parece-nos que esta matéria, pela sua especificidade, natureza e efeitos, é estranha ao 
texto constitucional federal, devendo ser melhor tratada a nível da própria legislação estadual ou, 
quando muito, nas constituições estaduais.  
   
   EMENDA:03163 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 4o. e 5o. do artigo 51. 
Justificativa 
Garante-se, por um lado, a autonomia do Estado federado e, por outro lado, retira-se-lhe competência 
especifica de organização de serviços de seu predominante interesse como a procuradoria judicial e 
a consultoria jurídica.  
   
   EMENDA:04389 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 51, § 4o.  
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O § 4o. do Artigo 51 do anteprojeto, passa  
ter a seguinte redação:  
Art. 51. ....................................  
§ 4o. A representação judicial dos Estados e  
do Distrito Federal competem privativamente aos  
seus procuradores, organizados em carreira, com  
ingresso mediante concurso público de provas e  
títulos. 
Justificativa 
A disposição do objeto desta emenda cuida da matéria que pela sua natureza, é estranha ao texto 
constitucional. A competência para disciplinar atribuições de funcionários pertence à unidade 
federada à qual eles estão vinculados, através de legislação ordinária ou, no máximo, nas respectivas 
constituições estaduais. Nunca, porém, na Constituição Federal. 
Acrescente-se ainda, que, além dos procuradores, outros servidores públicos titulares de cargos 
específicos como o de consultor jurídico, igualmente exercem a atividade de consultoria jurídica nos 
Estados e no Distrito Federal. Com a aprovação do texto que ora se pretende emendar, os cargos 
desses servidores concursados e efetivos perderiam suas funções, ensejando sua extinção e a 
colocação em disponibilidade dos respectivos titulares, já que a atividade de consultoria jurídica 
passaria a ser competência exclusiva dos procuradores. 
Em consequência, haveria necessidade de ampliar o quadro de procuradores, para manter em 
funcionamento os serviços de consultoria, gerando novas despesas públicas. 
Em suma, sem grandes benefícios para os procuradores, a medida resultaria em severos prejuízos 
para os Estados e para o Distrito Federal e, sobretudo, para os titulares de outros cargos, que vêm 
exercendo, há anos, funções na área jurídica. 
Vale o registro de que diversas entidades manifestaram-se contrariamente à manutenção do 
mencionado dispositivo da forma como está redigido, citando-se, entre outros, o Instituto de 
Advogados de Pernambuco, a Federação dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco e a 
federação de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. 
Em razão disso, e para efeito de melhor adequação do texto do anteprojeto proponho a presente 
emenda. 
   
   EMENDA:04478 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 1o. 4o. e 5o. do art. 51. 
Justificativa 
O § 1º é uma obviedade do sistema constitucional. 
Os demais constituem invasões da autonomia dos Estados-Membros. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00024 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO  
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ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR, ART. 55, § 2o.  
"§ 2o. - A representação judicial dos Estados  
e do Distrito Federal competem privativamente aos  
seus procuradores organizações em carreira com  
ingresso mediante concurso público de provas e títulos". 
Justificativa 
A proposição em análise suprime do dispositivo a “consultoria jurídica”. Talvez por desconhecimento 
da estrutura administrativa dos Estados, incorrem em grave equivoco técnico e sua aprovação do 
texto como esta acarretaria efeitos indesejáveis no bom funcionamento de órgãos públicos estaduais, 
atingindo servidores concursados e, o que é pior, sem trazer benefícios de muitos Estados estão 
organizados de tal forma que, ao lado dos procuradores judiciais ou dos que funcionam apenas 
perante instâncias administrativas, militam, entre outros servidores, consultores jurídicos, tanto 
quanto os primeiros incumbidos de funções específicas na área jurídica, legalmente definidas. 
Este é o caso do Estado de Pernambuco que possui uma Consultoria Geral e Consultorias Setoriais, 
valendo destacar entre estas, a Consultoria Jurídica da Fazenda, com atribuições especializadas no 
campo do Direito Tributário e financeiro. E mister registrar, igualmente, que as Consultorias dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., são 
idênticas ao Estado de Pernambuco. 
Parecer:   
   A emenda tem total procedência e propriedade. Tal como propõe o ilustre Constituinte deve ser 
acolhida, vez que a aprovação do texto atual acarretaria efeitos indesejáveis no bom funcionamento 
dos órgãos públicos estaduais. 
   
   EMENDA:00043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se do texto do anteprojeto, os seguintes dispositivos:  
* § do artigo 55.  
* artigo 238.  
* § 1o. do artigo 239. 
Justificativa 
Os dispositivos que solicitamos sejam suprimidos são incompatíveis com outros e com o próprio 
espírito reitor, das seções que tratam do Orçamento, da Federação e dos servidores públicos, além 
de contrariam técnicas primeiras de administração pública. 
Bastaria que citássemos o artigo 304 deste anteprojeto, que proíbe vinculações, dentro da boa 
técnica orçamentária, para demonstramos a incompatibilidade de textos. No entanto, ademais disto 
cumpre lembrar princípios constantes de outras seções que seriam contrariados.  
A vinculação proposta cria uma inflexibilidade horizontal que estimularia uma cadeia de vinculações. 
Poderíamos exemplificar com a política judiciária, que teria justificativa próxima. Em seguida outras 
vinculações seriam justificadas. Criaria também uma inflexibilidade vertical para os orçamentos, na 
medida que os planos de carreira específicos, vinculassem remunerações dentro de um mesmo 
órgão, criando assim um emaranhado de vinculações indiretas.  
Não seria demais lembrar as diferenças regionais de todo o tipo, inclusive as financeiras, que com 
tais dispositivos estariam sendo atingidas. Uma decisão a nível federal poderia produzir em cascata, 
e por todo o País, aumentos de gasto insuportáveis.  
Afearia também o direito de outros servidores que tendo em vista aumentos compulsórios de certas 
categorias se veriam impossibilitados de reivindicar. Pelas razões expostas e dentro da pura 
compatibilização peço tais supressões.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00129 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO  
ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR, ART. 55, § 2o.  
DÊ-SE A SEGUINTE REDAÇÃO:  
" § 4o. - A representação judicial dos  
Estados e do Distrito Federal compete  
privativamente aos seus procuradores organizados  
em carreira, com ingressos mediante concurso  
público de provas e títulos". 
Justificativa 
A proposição em análise suprime do dispositivo a “consultoria jurídica”. Talvez por desconhecimento 
da estrutura administrativa dos Estados, incorrem em grave equivoco técnico e sua aprovação do 
texto como esta acarretaria efeitos indesejáveis no bom funcionamento de órgãos públicos estaduais, 
atingindo servidores concursados e, o que é pior, sem trazer benefícios de muitos Estados estão 
organizados de tal forma que, ao lado dos procuradores judiciais ou dos que funcionam apenas 
perante instâncias administrativas, militam, entre outros servidores, consultores jurídicos, tanto 
quanto os primeiros incumbidos de funções específicas na área jurídica, legalmente definidas. 
Este é o caso do Estado de Pernambuco que possui uma Consultoria Geral e Consultorias Setoriais, 
valendo destacar entre estas, a Consultoria Jurídica da Fazenda, com atribuições especializadas no 
campo do Direito Tributário e financeiro. E mister registrar, igualmente, que as Consultorias dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., são 
idênticas ao Estado de Pernambuco. 
Parecer:   
A emenda tem total procedência e propriedade. Tal como propõe o ilustre Constituinte deve ser 
acolhida, vez que a aprovação do texto atual acarretaria efeitos indesejáveis no bom funcionamento 
dos órgãos públicos estaduais. 
   
   EMENDA:00575 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 55 § 4o. e 5o.  
O disposto no § 2o. e no § 3o. do art. 55  
passa a fazer parte do art. 186 como sendo § 5o. e  
6o. do mesmo dispositivo. 
Justificativa 
O objetivo da emenda é seguir a técnica adotada no tocante ao Poder Judiciário, Ministério Público e 
Defensoria Judiciária, visto que nos títulos mencionados e que faz remissão às instituições 
respectivas existentes nos Estados, o que se pode verificar, por exemplo, no Art. 231 § 5° e no § 2° 
do Art. 235. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00655 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se para a seguinte redação o art. 55:  
"Art. 55 - Os Estados federados se organizam  
e regem pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição."  
§ 4o. - A eleição do Governador do Estado, do  
Vice-Governador, dos Deputados à Assembleia  
Legislativa, do Prefeito de Município, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores à Câmara Municipal será  
por sufrágio universal, direto e secreto, para  
mandato de 4 (quatro) anos." 
Justificativa 
A emenda compatibiliza a eleição, nos níveis estadual e municipal, com a do Presidente da 
República.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A solução adotada pelo Projeto de Constituição atende melhor à disciplina da 
matéria. 
   
   EMENDA:01622 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao projeto da Comissão de Sistematização.  
Exclua-se o § 2o. do art. 55. 
Justificativa 
A representação judicial e especialmente a consultoria jurídica dos Estados, não podem ser privativas 
dos seus Procuradores, pois isso afastaria o concurso de grandes juristas na defesa de interesses 
dos Estados.  
Parecer:   
   A emenda tem total procedência. Tal como propõe o ilustre Constituinte deve ser suprimido o 
parágrafo 2o. do art. 55. A matéria é de competência de cada Estado federado devendo ser objeto de 
apreciação no âmbito da Constituição estadual. 
   
   EMENDA:02090 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. 55 suprimir o parágrafo 2o. 
Justificativa 
Suprima-se o § 2° para deixar margem a que os estados possam atribuir a consultoria jurídica a 
outros órgãos, segundo a sua conveniência, como ocorre com o União, que é representada 
judicialmente pela Procuradoria Geral da República, mas, ao mesmo tempo, mantém a Consultoria 
Geral da República, que assessora sobretudo o Presidente.  
Parecer:   
   Além das considerações expressa na justificativa do autor da emenda, levou-se em conta também 
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que o assunto é mais de ordem infraconstitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02371 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se para a seguinte redação o artigo 55:  
"Art. 55 - Os Estados federados se  
organizaram e regem pelas Constituições e leis que  
adotarem, observados os princípios desta Constituição." 
§ 4o. - A eleição do Governador do Estado, do  
Vice-Governador, dos Deputados à Assembleia  
Legislativa, do Prefeito de Município, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores à Câmara Municipal será  
por sufrágio universal, direto e secreto, para  
mandato de 4 (quatro) anos." 
Justificativa 
A emenda compatibiliza a eleição, nos níveis estadual e municipal com a do Presidente da República.  
Parecer:   
   A matéria foi tratada em outros dispositivos, em parte;  
outra parte ficou para ser definida nas constituições estaduais ou leis orgânicas ou mesmo na 
legislação federal ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02619 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 55, parágrafos 2o. e 3o.  
Suprimam-se os parágrafos 2o. e 3o. do Artigo  
55, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa 
Duas razões básicas recomendam a supressão dos parágrafos 4° e 5° do artigo 55 do projeto. A 
primeira, consiste na simples constatação de que a matéria tratada nos dispositivos em referência 
não é de natureza constitucional. Isto porque é elementar que deve competir aos Estados, na 
plenitude de sua autonomia, estabelecer normas reguladoras das atribuições de cargos públicas 
estaduais. A manutenção do dispositivo configurará injustificável e desnecessária exceção, na 
medida em que apenas os Procuradores, entre os servidores públicos estaduais, terão suas funções 
previstas na Constituição Federal. 
Em segundo lugar, é de se anotar que os dispositivos padecem também de impropriedade técnica 
que também recomenda sua supressão. Com efeito, ao delegar aos procuradores as funções de 
representação judicial dos Estados e do Distrito Federal e de consultoria jurídica, a norma proposta 
está ao mesmo tempo e no sentido contrário. 
Parecer:   
   Além de se atender às considerações expressas na justificativa do autor da emenda, levou-se em 
conta também que o assunto é mais de ordem infraconstitucional.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:02991 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Modifique-se para a seguinte redação o artigo 55:  
"Art. 55 - Os Estados federados se organizam  
e regem pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição."  
§ - 4o. - A eleição do Governador do Estado, do  
Vice-Governador, dos Deputados à Assembleia  
Legislativa, do Prefeito de Município, do Vice-  
Prefeito e dos Vereadores à Câmara Municipal será  
por sufrágio universal, direto e secreto, para  
mandato de 4 (quatro) anos." 
Justificativa 
A emenda compatibiliza a eleição, nos níveis estadual e municipal com a do Presidente da República.  
Parecer:   
   A matéria foi tratada em outros dispositivos, em parte; outra parte ficou para ser definida nas 
constituições estaduais ou leis orgânicas ou mesmo na legislação federal ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02992 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os §§ 2o. e 3o. do artigo 55. 
Justificativa 
Garante-se, por um lado, a autonomia do Estado federado e, por outro, retira-se-lhe competência 
específica de organização de serviços de seu predominante interesse como a procuradoria judicial e 
a consultoria jurídica.  
Parecer:   
   Além de atender as considerações expressas na justificativa do autor da emenda, levou-se em 
conta também que o assunto é mais de ordem infraconstitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03155 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado t: Art. 55  
Dê-se ao § 1o. do art. 55 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 55 - ..................................  
§ 1o.- Os órgãos do Estado, o Legislativo, o  
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Executivo e o Judiciário exercem o poder de forma  
harmônica e interdependente.  
............................................ 
Justificativa 
Em razão de Emendas anteriores, e visando a dar coerência ao texto Constitucional, oferecemos a 
presente Emenda cujo escopo é caracterizar os órgãos exercentes do poder como interdependentes, 
no exercício de suas funções.  
Parecer:   
   A especificação é desnecessária, pois os Estados deverão organizar-se sob os princípios da 
Constituição, que já consagram o tema da proposta. 
   
   EMENDA:04127 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 55, § 2o.  
O § 2o. do Artigo 55 do Projeto, passa ter a  
seguinte redação:  
Art. 56. ....................................  
§ 2o. A representação judicial dos Estados e  
do Distrito Federal competem privativamente aos  
seus procuradores, organizados em carreira, com  
ingresso mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa 
A disposição do objeto desta emenda cuida da matéria que pela sua natureza, é estranha ao texto 
constitucional. A competência para disciplinar atribuições de funcionários pertence à unidade 
federada à qual eles estão vinculados, através de legislação ordinária ou, no máximo, nas respectivas 
constituições estaduais. Nunca, porém, na Constituição Federal. 
Acrescente-se ainda, que, além dos procuradores, outros servidores públicos titulares de cargos 
específicos como o de consultor jurídico, igualmente exercem a atividade de consultoria jurídica nos 
Estados e no Distrito Federal. Com a aprovação do texto que ora se pretende emendar, os cargos 
desses servidores concursados e efetivos perderiam suas funções, ensejando sua extinção e a 
colocação em disponibilidade dos respectivos titulares, já que a atividade de consultoria jurídica 
passaria a ser competência exclusiva dos procuradores. 
Em consequência, haveria necessidade de ampliar o quadro de procuradores, para manter em 
funcionamento os serviços de consultoria, gerando novas despesas públicas. 
Em suma, sem grandes benefícios para os procuradores, a medida resultaria em severos prejuízos 
para os Estados e para o Distrito Federal e, sobretudo, para os titulares de outros cargos, que vêm 
exercendo, há anos, funções na área jurídica. 
Vale o registro de que diversas entidades manifestaram-se contrariamente à manutenção do 
mencionado dispositivo da forma como está redigido, citando-se, entre outros, o Instituto de 
Advogados de Pernambuco, a Federação dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco e a 
federação de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. 
Em razão disso, e para efeito de melhor adequação do texto do anteprojeto proponho a presente 
emenda. 
Parecer:   
       Pelo não acolhimento, por trata-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:04184 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
  Emenda no.  
Suprimam-se os §§ 1o. 2o. e 3o. do art. 55. 
Justificativa 
O § 1° é uma obviedade do sistema constitucional. Os demais constituem invasões da autonomia dos 
Estados-Membros.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, por inadequação. 
   
   
   EMENDA:05243 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva (§ 2o., do art. 55)  
Suprima-se o § 2o., do art. 55, do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
A Emenda pretende que seja suprimido o § 2°, do art. 55, sob o argumento de que a norma é matéria 
de lei ordinária. 
Diz o § 2°: “A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E A CONSULTORIA JURÍDICA DOS ESTADOS E DO 
DISTRITO FEDERAL COMPETE PRIVATIVAMENTE AOS SEUS PROCURADORES, 
ORGANIZADOS EM CARREIRA / COM INGRESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE 
PROVAS E TÍTULOS”. 
A proposta em análise, suprime o dispositivo, talvez por desconhecimento da estrutura administrativa 
dos Estados, incorre em grave equivoco técnico e sua aprovação como esta acarretará efeitos 
indesejáveis no bom funcionamento de órgãos públicos estaduais, atingindo servidores concursados 
e, o que é pior, sem trazer benefícios a quem quer que seja. Ocorre, que os serviços jurídicos de 
muitos Estados, estão organizados de tal forma que, ao lado dos Procuradores Judiciais ou dos que 
funcionam apenas perante instancias administrativas, militam, entre outros servidores, Consultores 
Jurídicos, tanto quanto os primeiros incumbidos de funções especificadas na área jurídica, legalmente 
definidas.  
O texto disposto no § 2° do art. 55, salvo melhor juízo, não é matéria para ser inserida na Carta 
Política, trata-se de assunto de lei ordinária.  
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo ilustre Constituinte tem total procedência. A matéria não é de natureza 
constitucional. A competência para disciplinar atribuições de seus funcionários deve pertencer aos 
próprios Estados. Dessa forma, o dispositivo estaria melhor colocado na legislação ordinária estadual 
   
   EMENDA:05321 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÂO DO TEXTO DO  
PROJETO DE CONSTITUINTE, ART. 55, § 2o.  
Dê-se a seguinte redação:  
Art. 55 - ............................ 
§ 1o. - ............................ 
§ 2o. - A representação judicial dos Estados  
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e do Distrito federal compete privativamente aos  
seus procuradores organizados em carreira, com  
ingresso mediante concurso público de provas e títulos". 
Justificativa 
A Emenda em análise, suprime do dispositivo a expressão a “consultoria jurídica” talvez por 
desconhecimento da estrutura administrativa dos Estados, incorrem em grave equívoco técnico e sua 
aprovação do texto como está no Projeto de Constituição como esta acarretará efeitos indesejáveis 
no bom funcionamento de órgãos públicos estaduais, atingindo servidores concursados e, o que é 
pior, sem trazer benefícios a quem quer que seja isto porque os serviços jurídicos de muitos Estados, 
estão organizados de tal forma que, ao lados dos Procuradores Judiciais ou dos que funcionam 
apenas perante instâncias administrativas, militam, entre outros servidores, Consultores Jurídicos, 
tanto quanto os primeiros incumbidos de funções especificas na área jurídica, legalmente definidas.  
É o caso do Estado de Pernambuco que possui uma Consultoria Geral e Consultorias Setoriais, 
valendo destacar entre elas, a Consultoria Jurídica da Fazenda, com atribuições especializadas no 
campo do Direito Tributário e Financeiro.  
É mister registrar que as Consultorias dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Bahia, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais etc., são idênticas ao Estado de 
Pernambuco. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo ilustre Constituinte tem total procedência. A matéria não é de natureza 
constitucional. A competência para disciplinar atribuições de seus funcionários deve pertencer aos 
próprios Estados. Dessa forma, o dispositivo estaria melhor colocado na legislação ordinária estadual 
   
   EMENDA:05672 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 55 o Projeto de Constituição.  
Dê-se nova redação ao § 2o., do art. 55, do  
Projeto de Constituição, que fica assim redigido:  
"Art. 55 - ......................... 
§ 1o. .........................  
§ 2o. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem privativamente aos seus  
Procuradores, aos quais se assegura o regime  
jurídico do Ministério Público. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Prejudicado. A emenda deve ser assim considerada em razão da supressão do parágrafo 2o. do 
artigo 55 do anteprojeto de constituição. 
   
   EMENDA:05724 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 55 do Projeto de Constituição  
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Suprimir o § 3o., do art. 55, do Projeto de  
Constituição, face a nova redação dada ao § 2o.,  
conforme emenda modificativa apresentada por este  
Constituinte. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O novo substitutivo do relator suprime os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 55. 
   
   EMENDA:05912 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO : art. 55 Projeto de Constituição.  
Dê-se nova redação ao § 2o., do art. 55, do  
Projeto de Constituição, que fica assim redigido:  
"Art.55 - .........................  
§ 1o. ...........................  
§ 2o. A representação judicial e a  
consultoria Jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem privativamente ao seus  
Procuradores em organizados em carreira ,  
sendo-lhes assegurada remuneração com o  
Ministério Público, quando em regime de dedicação  
exclusiva" 
Justificativa 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Prejudicado. A emenda deve ser assim considerada em razão da supressão do parágrafo 2o. do 
artigo 55 do anteprojeto de constituição. 
   
   EMENDA:06280 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o, do art. 55,  
do Projeto de Constituição:  
"Art. 55 ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem privativamente aos seus  
Procuradores, organizados em carreira, sendo-lhes  
assegurada paridade de remuneração com o  
Ministério Público quando em regime de dedicação exclusiva." 
Justificativa 
Ao reunir num só, os parágrafos 2° e 3° do artigo 55, do projeto de Constituição, sintetiza-se o texto 
constitucional, sem todavia alterar a substância contida nos dispositivos ora modificados.  
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Parecer:   
   Prejudicado. A emenda deve ser assim considerada em razão da supressão do parágrafo 2o. do 
artigo 55 do anteprojeto de constituição. 
   
   EMENDA:06281 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 3o, do art. 55, do Projeto de  
Constituição, face a nova redação dada ao § 2o.,  
conforme emenda modificativa apresentada por  
este Constituinte. 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O novo substitutivo do relator suprimiu os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 55. 
   
   EMENDA:06362 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Art. 55, § 2o. do  
Projeto de Constituição.  
"Art. 55 - ..................................  
§ 2o. - À representação judicial dos Estados  
e do Distrito Federal competem privativamente aos  
seus procuradores organizados em carreira com  
ingresso mediante concurso público de provas e  
títulos." 
Justificativa 
Duas importantes objeções podem ser feitas a inclusão na Constituição Federal da norma acima 
transcrita.  

a) Natureza da matéria – A matéria não é de natureza constitucional. A Competência para 
disciplinar atribuições de seus funcionários, procuradores ou não, deve pertencer aos 
próprios Estados, no exercício de sua autonomia. Dessa forma, o assunto tratado no artigo 
55, § 2°, do Projeto estaria melhor colocado na legislação ordinária estadual, ou quando 
muito, nas Constituições dos Estados. Nunca porém, na Constituição Federal.  

b) Consequências para outros servidores – O texto proposto parece ignorar que, em diversos 
Estados, a atividade de consultoria jurídica é exercida por várias categorias funcionais como 
os Procuradores, Consultores, Assessores Jurídicos, etc. E que os Consultores e Assessores 
são em numero muito maior do que os Procuradores. Da mesma forma, na estrutura 
administrativa dos Estados já funcionam Consultorias Gerais ou Setoriais. É o caso, por 
exemplo, do Estado de Pernambuco.  

A manutenção do texto como está, resultará na criação de uma espécie de corporação dos 
Procuradores, exclusão das atribuições dos Consultores e Assessores Jurídicos, extinção destes 
cargos e disponibilidade de seus titulares, geração de novas despesas públicas com a criação dos 
cargos de Procurador que exercerão as funções dos cargos extintos.  
Entidades de classe manifestaram-se contra o referido dispositivo em correspondências dirigidas aos 
membros da Comissão de Sistematização e a outros parlamentares. São do nosso conhecimento que 
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diversos apelos foram encaminhados pela Federação das Associações de Servidores Públicos de 
Pernambuco, Instituto dos Advogados de Pernambuco e Federação das Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais, esta última sediada em Belo Horizonte.  
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo ilustre Constituinte tem total procedência. A matéria não é de natureza 
constitucional. A competência para disciplinar atribuições de seus funcionários deve pertencer aos 
próprios Estados. Dessa forma, o dispositivo estaria melhor colocado na legislação ordinária estadual 
   
   EMENDA:07185 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   O parágrafo 2o. do art. 55 do projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"A representação judicial e a consultoria  
jurídica dos Estados e do Distrito Federal  
competem privativamente aos seus procuradores,  
organizados em carreira, com ingresso mediante  
concurso público de provas e títulos, competindo-  
lhes, ainda, a titularidade da ação penal nos  
crimes praticados contra bens e serviços de  
interesse do Estado." 
Justificativa 
A justificativa da presente Emenda será feita oralmente, perante a Comissão de Sistematização e o 
próprio Plenário da Constituinte, com a alegação explicita da justeza de que a mesma se reveste.  
Parecer:   
   Prefere-se a supressão do parágrafo objeto da emenda, razão pela qual fica prejudicada. 
   
   EMENDA:07358 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se o § 2o. do art. 55 do Projeto do  
Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A matéria tratada nos dispositivos cuja supressão se propõe não é constitucional, mas relativa a 
disciplina interna dos Estados. 
Parecer:   
   A emenda tem total procedência e propriedade. Tal como propõe o ilustre Constituinte deve ser 
acolhida, vez que a aprovação do texto atual acarretaria efeitos indesejáveis no bom funcionamento 
dos órgãos públicos estaduais. 
   
   EMENDA:07359 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Suprima-se do § 2o. do artigo 55 a expressão  
"e a consultoria jurídica". 
Justificativa 
Propõe-se a supressão da expressão “e a consultoria jurídica” do texto original, evitando-se assim 
graves prejuízos aos consultores e assessores jurídicos estaduais, que, de outra forma, teriam seus 
cargos esvaziados.  
Além do mais, não se trata de matéria atinente a texto constitucional.  
Parecer:   
   Prejudicado, em decorrência da supressão total do § 2o. do artigo 55 do anteprojeto de 
constituição. 
   
   EMENDA:07408 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se o § 3o. do art. 55 do Projeto do  
Relator de Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A matéria tratada nos dispositivos cuja supressão se propõe não é constitucional, mas relativa a 
disciplina interna dos Estados. 
Parecer:   
   A emenda tem total procedência e prioridade. Tal como propõe deve ser suprimido o parágrafo 3o. 
do art. 55 do Projeto de Constituição, vez que a matéria é de competência interna dos estados. 
   
   EMENDA:07409 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o. do art. 55 a expressão "e  
a Consultoria Jurídica". 
Justificativa 
A inclusão das atividades de consultoria jurídica como privativas dos procuradores estaduais causa 
efeitos sérios e intransponíveis prejuízos aos consultores e assessores jurídicos, integrantes da 
organização funcional dos Estados.  
Parecer:   
   Prejudicado, em decorrência da suspensão total do § 2o. do artigo 55 do anteprojeto de 
constituição. 
   
   EMENDA:07413 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "e a consultoria  
jurídica" do § 2o, do art. 55 do projeto do  
Relator da Comissão de Sistematização. 
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Justificativa 
A maioria dos Estados conta em sua estrutura administrativa com órgãos de consultoria jurídica cujas 
atribuições são exercidas por funcionários recrutados por concurso público. A manutenção do 
dispositivo como está redigido excluirá a competência dos consultores jurídicos e assessores, em 
numero muito superior aos procuradores.  
Parecer:   
   Prejudicado, em decorrência da suspensão total do § 2o. do artigo 55 do anteprojeto de 
constituição. 
   
   EMENDA:07459 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Retire-se do § 2o. do art. 55 a expressão "e  
a consultoria jurídica". 
Justificativa 
Trata-se de matéria de interesse local dos Estados que não deve constar do texto constitucional. 
Além do mais, causa prejuízos aos consultores jurídicos estaduais que não mais poderiam exercer 
suas funções.  
Parecer:   
   Prejudicado, em decorrência da suspensão total do § 2o. do artigo 55 do anteprojeto de 
constituição. 
   
   EMENDA:07483 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 55, parágrafo 2o. e 3o.  
Suprimam-se os parágrafos 2o. e 3o. do  
Artigo, 55, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa 
Duas razões básicas recomendam a supressão dos parágrafos 2° e 3° do artigo 55 do projeto. A 
primeira consiste na simples constatação de que a matéria tratada nos dispositivos em referência não 
é de natureza constitucional. Isto porque é elementar que deve competir aos Estados, na plenitude de 
sua autonomia, estabelecer normas reguladoras das atribuições de cargos públicos estaduais. A 
manutenção do dispositivo configurará injustificável e desnecessária exceção, na medida em que 
apenas os Procuradores, entre os servidores públicos estaduais, terão suas funções previstas na 
Constituição Federal.  
Em segundo lugar, é de se anotar que os dispositivos padecem também de impropriedade técnica 
que também recomenda sua supressão. Com efeito, ao delegar aos procuradores as funções de 
representação judicial dos Estados e do Distrito Federal e de consultoria jurídica, a norma proposta 
está ao mesmo tempo e no sentido contrário, excluindo a competência de outros servidores para 
exercer as mesmas funções. Vale lembrar que, atualmente, a atividade de consultoria jurídica é 
também exercida legalmente por outros funcionários concursados e efetivos, como os consultores 
jurídicos, assessores jurídicos e outros assemelhados, integrantes de órgãos administrativos 
estaduais com atribuições especificas e especializadas no campo do Direito. Em consequência, 
mantida a norma como está, estes servidores seriam injustamente atingidos e prejudicados, desde 
que os seus cargos perderiam subitamente as funções que a Constituição, casuisticamente, delegaria 
exclusivamente aos Procuradores.  
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Por tudo isso, parece-nos que esta matéria, pela sua especificidade, natureza e efeitos, é estranha ao 
texto constitucional federal, devendo ser melhor tratada a nível da própria legislação estadual ou, 
quando muito, nas constituições estaduais 
Parecer:   
   A emenda tem total procedência. Tal como propõe o ilustre Constituinte devem ser suprimidos os 
parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 do Projeto de Constituição, vez que a matéria não é de natureza 
constitucional e deve competir aos Estados estabelecer normas reguladoras das atribuições de 
cargos públicos estaduais. 
   
   EMENDA:07573 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: § 2o., do Art. 55.  
Suprima-se o § 2o. do Art. 55. 
Justificativa 
Entendemos que a representação e a consultoria jurídica dos Estados-Membros são assuntos que 
dizem respeito aos Estados e não têm o condão de ultrapassar, pois, as fronteiras da realidade de 
cada um. 
Parecer:   
   A emenda tem total procedência e prioridade. Tal como propõe o ilustre Constituinte deve ser 
acolhida, vez que a representação judicial e a consultoria jurídica são assuntos de competência dos 
Estados. 
   
   EMENDA:07575 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Suprimido: § 3o., do Art. 55.  
Suprima-se o § 3o. do Art. 55. 
Justificativa 
As prerrogativas de que gozariam, após dois anos de exercício, os Promotores do Estado, são 
questões que devem ser tratadas pelas Constituições Estaduais, pois é um assunto afeito à disciplina 
interna corporis.  
Parecer:   
   A emenda tem total procedência. Tal como propõe o ilustre Constituinte a matéria deve ser 
disciplinada no âmbito das Constituições Estaduais. 
   
   EMENDA:08136 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do artigo  
55 do Projeto de Constituição:  
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"Art. 55. ...........................  
§ 2o. - A representação judicial dos Estados  
e do Distrito Federal competem privativamente aos  
seus procuradores organizados em carreira com  
ingresso mediante concurso público de provas e títulos." 
Justificativa 
Além dos procuradores, outros servidores públicos titulares de cargos específicos como o de 
consultor jurídico, igualmente exercem a atividade de consultoria jurídica nos Estados e no Distrito 
Federal. Com a aprovação do texto que ora se pretende emendar, os cargos desses servidores 
concursados e efetivos perderiam suas funções, ensejando sua extinção e a colocação em 
disponibilidade dos respectivos titulares, já que a atividade de consultoria jurídica passará a ser de 
competência exclusiva dos procuradores. Em consequência, haveria necessidade de ampliar o 
quadro dos procuradores para manter em funcionamento os serviços de consultoria, gerando novas 
despesas públicas. Em suma, sem grandes benefícios para os procuradores, a medida resultaria em 
severos prejuízos para os Estados e Distrito Federal e, sobretudo, para os titulares de outros cargos, 
que vêm exercendo, há anos, funções na área jurídica.  
De acordo com a Emenda de alteração do § 2° do art. 55, para fins de supressão dos termos “e a 
consultoria jurídica”.  
Parecer:   
   Prejudicada, em razão da aprovação da supressão dos parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 do Projeto de 
Constituição, por se tratar de matéria de competência dos Estados e que deve ser inserida no âmbito 
da Constituição Estadual. 
   
   EMENDA:08206 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o., do artigo  
55, do Projeto de Constituição:  
"Art. 55 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem privativamente aos seus  
procuradores, organizados em carreira, sendo-lhes  
assegurada paridade de remuneração com o  
Ministério Público quando em regime de dedicação  
exclusiva." 
Justificativa 
Ao reunir num só, os parágrafos 2° e 3° do artigo 55, do projeto de Constituição, sintetiza-se o texto 
constitucional, sem todavia alterar a substância contida nos dispositivos ora modificados.  
Parecer:   
   Prejudicada em razão da aprovação da supressão dos parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 do Projeto de 
Constituição por se tratar de matéria de competência dos Estados e que deve ser inserida na 
Constituição Estadual. 
   
   EMENDA:08220 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
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Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO)  
EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se § 4o. ao art. 55 na forma seguinte:  
"Art. 55. ..................................  
............................................  
§ 4o. Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e  
3o. poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
Municípios que assim a solicitarem." 
Justificativa 
Com a inclusão desse dispositivo objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição dos  
Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhes são 
cometidas.  
Parecer:   
   Prejudicada em razão da aprovação da supressão dos parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 do Projeto de 
Constituição por se tratar de matéria de competência dos Estados e que deve ser inserida na 
Constituição Estadual. 
   
   EMENDA:08330 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 55:  
"A representação judicial dos Estados e do  
Distrito Federal compete privativamente aos seus  
procuradores, organizados em carreira com ingresso  
mediante concurso público de provas e títulos". 
Justificativa 
Propõe-se a supressão, do texto original, da expressão “e a consultoria jurídica”, preservando assim 
os cargos de consultores e assessores jurídicos estaduais, em grande número, legalmente admitidos 
no serviço público.  
Parecer:   
   Prejudicada, em decorrência da aprovação da supressão dos parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 do 
Projeto de Constituição, por se tratar de matéria de competência dos Estados e que deve ser inserida 
na Constituição Estadual. 
   
   EMENDA:08566 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: art. 55.  
Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes  
termos:  
"§ 4o. - Sem prejuízo do disposto no  
parágrafo 2o., poderão os Estados, através de  
organismos especializados, prestarem assistência  
técnica aos Municípios que assim o solicitarem,  
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bem como, manter e criar órgãos de consultoria  
jurídica especializada". 
Justificativa 
Com a inclusão desse dispositivo, objetiva-se colocar organismos especializados à disposição dos 
Municípios carentes de assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas, bem como, possibilitar aos Estados a manutenção e a criação de consultorias jurídicas 
independentes da atividade das Procuradorias Judiciais, incumbidas, exclusivamente, do atendimento 
do Poder Público, no que tange ao contencioso.  
Parecer:   
   Prejudicada em razão da aprovação da supressão dos parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 do Projeto de 
Constituição por se tratar de matéria de competência dos Estados e que deve ser inserida na 
Constituição Estadual. 
   
   EMENDA:08575 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Alteração Redacional:  
Sugerimos a emenda aos Parágrafos 2o. e 3o.,  
do art. 55, do Capítulo III, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, que  
passariam a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados, do Distrito  
Federal e de suas Autarquias, competem  
privativamente aos seus procuradores, organizados  
em carreira com ingresso mediante concurso público  
de provas e títulos.  
§ 3o. - Após dois anos de exercício, os  
Procuradores do Estado e Autárquicos não poderão  
ser demitidos, senão por decisão judicial, nem  
removido, a não ser no interesse do serviço,  
sendo-lhes assegurada paridade de remuneração com  
o Ministério Público, quando em regime de  
dedicação exclusiva. 
Justificativa 
O Projeto de Constituição não é explicito quanto aos Procuradores Autárquicos no que diz respeito à 
representação das Autarquias, bem como ás garantias asseguradas aos Procuradores do Estado. 
Nenhum princípio de direito existe que possa fundamentar a omissão deles quanto às garantias 
constitucionais.  
Alias, o funcionalismo autárquico, quando estatutário, é, todo ele, igual em direitos e deveres ao da 
Administração centralizada.  
No caso, a presente emenda visa consagrar a resguardar a correspondência da situação de que 
sempre desfrutem, em nossa Administração Pública, Procuradores autárquicos e Procuradores 
centralizados.  
Trata-se de proposição que vem tornar explícito o que é da tradição e praxe observadas nos Estados, 
prevenindo omissão que poderia dar margem a procedimentos injustos.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09640 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do § 2o do Art. 55, que passará a ter  
a seguinte redação:  
§ 2o. - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem privativamente aos seus  
procuradores, organizados em carreira com ingresso  
mediante concurso público de provas. 
Justificativa 
O ingresso no serviço público deve ser feito exclusivamente por concurso público de provas e não 
provas e títulos. 
Aliás o inciso II do Artigo 86 do mesmo Projeto diz de forma clara que o ingresso no serviço público, 
sob qualquer regime, de penderá sempre de aprovação prévia em concurso público de provas.  
Ademais é evidente que o concurso de provas e títulos deve restringir-se a progressão e ascensão 
funcional, nunca para o ingresso. A contagem de pontos para títulos daria vantagem adicional para 
determinados candidatos. O ingresso, é óbvio não pode ser efetuado com alguma inicial para 
qualquer dos participantes.  
Parecer:   
   Prejudicada, em decorrência da aprovação da supressão dos parágrafos 2o. e 3o. do artigo 55 do 
Projeto de Constituição.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10964 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Título IV - Capítulo III  
Acrescente-se ao art. 55 um parágrafo com a  
seguinte redação:  
"Art. 55 .............................. 
§ 4o. - Aos assistentes jurídicos dos  
Estados, organizados em carreira através de  
concurso público de provas e títulos, são  
assegurados, além das atribuições que lhes  
competem, direitos, garantias, paridade de  
remuneração e vedações conferidas por esta  
Constituição aos membros do Ministério Público". 
Justificativa 
A presente emenda visa a uniformizar os membros da carreira de assistente jurídico dos Estados, 
com relação a outra categoria, para cujo desempenho é exigida idêntica formação jurídica, 
compatibilizando-se a filosofia adotada pela nova reforma democrática.  
Os assistentes jurídicos acham-se atualmente fazendo parte do sistema jurídico, defendem os 
Estados respectivos, apreciam questões de fato e de direito, oferecendo interpretações da lei e da 
doutrina aplicáveis às diversas espécies. Manifestam-se, também, nas pretensões levantadas na 
esfera administrativa. 
De recordar-se que o art. 71 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil coloca a consultoria 
jurídica como incumbência própria das funções do advogado.  
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Parecer:   
   A matéria proposta é de natureza infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11218 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Excluam-se do § 3o. do art. 55 as seguintes expressões:  
"... sendo-lhe assegurada paridade de  
remuneração com o Ministério Público quando em  
regime de dedicação exclusiva"  
e elimine-se o § 1o. do artigo 235 do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa 
No artigo 234 do Projeto, os membros do Ministério Público são equiparados aos Juízes, quanto às 
garantias e vedações, vencimentos e vantagens. 
O § 1° do artigo 235 assegura ao Defensor Público, as garantias, direitos, vencimentos, prerrogativas 
e vedações conferidas aos membros do Ministério Público.  
O § 3° do artigo 55, de seu turno, assegura ao Procurador do Estado paridade de remuneração com o 
Ministério Público, quando em regime de dedicação exclusiva e após dois anos de exercício só 
poderá ser demitido, por decisão judicial.  
Portanto, as garantias tradicionais e exclusivas da Magistratura são estendidas ao Promotor, ao 
Defensor Público e ao Procurador do Estado.  
No entanto, o Projeto, em seu artigo 299 dispõe: “É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer 
natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público”.  
A antinomia entre os dispositivos é evidente. Não existe similitude de funções entre o Juiz, o 
Promotor, Defensor Público e Procurador do Estado. Enquanto o Juiz é órgão soberano do Poder 
Judiciário, os demais são agentes do Executivo. Não se exige isenção que deve revestir a atuação 
judicante.  
As garantias tradicionais da Magistratura – vitaliciedade, irredutibilidade e inamovibilidade – 
representam substância de independência para o exercício da função judicial do Estado, sendo que 
ALCALÁ- ZAMORA afirma que “a independência do Judiciário lhe é tão consubstancial como a 
disciplina nas instituições armadas (“apud” JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Instituições de Direito 
Processual Civil”, 1ª ed., vol. I, n° 71, pg. 131). Com efeito, “tão marcante é o principio da 
independência do judiciário, que nele vê HADRUCH a consagração do Direito frente ao Estado, como 
um mundo que se rege por suas próprias leis, separado da atividade governamental, da mesma 
forma que torna a administração da Justiça, afastada da restante administração. Por isso é que dizia 
STORY, que a magistratura deve ser organizada pelo Estado, como se fosse uma instituição fora do 
mesmo Estado: “at it were something exterior to the state” (idem). 
Daí porque todas as nossas Constituições, desde a de 1824 – embora de forma imperfeita – até a de 
1967, com a Emenda n° 1, de 1969, apenas concederam à Magistratura as garantias indispensáveis 
à sua independência frente ao Estado.  
Posto isto, de toda conveniência sejam apresentadas emendas revogando, pela rama, as 
despropositadas equiparações.  
A equiparação aventada, outrossim, trará como consequência inevitável o desinteresse dos 
candidatos aos concursos de ingresso à Magistratura.  
Atualmente, o número de inscritos nesses concursos tem sido bem inferior do que os do Ministério 
Público e Procuradoria do Estado, isto em virtude dos pesados encargos que são atribuídos aos 
Juízes em relação aos Promotores Públicos e Procuradores (além da jurisdição comum somam-se 
atividades da Justiça Eleitoral, Corregedoria Permanente com comarcas e Varas etc).  
Com a aventada equiparação, agora agravada com a extensão das garantias também aos 
Defensores Públicos e Procuradores do Estado, por via obliqua sem dúvida, os problemas já 
existentes para o recrutamento de Magistrados tornar-se-ão verdadeiramente agudos, prevendo-se 
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que nos próximos certames apenas se submeterão às rigorosas provas de seleção, em grande 
maioria, aqueles bacharéis que não lograram aprovação nos demais concursos.  
Assim, e considerando que o Judiciário é um dos Poderes do Estado “ou órgão da soberania do 
Povo”, como quer o Projeto, a proposta de equiparação – por via direta e por via obliqua – apresenta-
se manifestamente contrária ao interesse público e afronta preceito do próprio Projeto, como já 
acentuando, que veda essas vinculações ou equiparações (art. 299).  
A presente emenda é resultado de estudos elaborados por um grupo de juristas vinculados à 
Magistratura Paulista e está sendo apresentada por sugestão e a pedido para oferecer ao relator e ao 
Plenário da Constituinte a possibilidade de examinar a ideia oferecida e os argumentos levantados.  
Parecer:   
   A emenda foi prejudicada em decorrência da supressão de todos os parágrafos do referido artigo. 
   
   EMENDA:11700 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se os §§ 2o. e 3o. do artigo 55. 
Justificativa 
A matéria versa sobre servidor público. Se entendê-la conveniente, reconhece-se ao eminente relator 
a atribuição de desloca-la para a capitulação adequada “Dos Servidores Civis”.  
Parecer:   
   Atendendo as considerações expressas na justificativa do autor da emenda, levou-se em conta 
também que o assunto é mais de ordem infraconstitucional.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:11790 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   ADITIVA - (criação do § 4o. do art. 55)  
"Cabe ao Procurador Geral do Estado  
representar ao Tribunal de Justiça por  
inconstitucionalidade de Lei Municipal ou Estadual  
frente à Constituição do Estado.  
Seja qual for a decisão, caberá sempre  
recurso ao Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa 
De longa data, vem os estados sobretudo os do Rio Grande do Sul e São Paulo, porfiando por 
poderes em fazer uso de uma ação direta de declaração de inconstitucionalidade, para coibir os 
abusos da Lei Municipal (ainda sem controle por via de ação) e a própria Lei Estadual cujo controle 
só se dá nos casos de ofensa à Constituição Federal. Nos casos, todavia em que os Tribunais destes 
estados houverem por bem fazer uso desta competência, que parece perfeitamente legitimada, diante 
do nosso sistema federativo, o Supremo Tribunal Federal fulminou de inconstitucionalidade os 
acórdãos então protelados sob a fundamentação de que não havia previsão na Constituição Federal 
para tal tipo de ação. Assim sendo, o momento é oportuno para a criação desta ação em âmbito 
estadual que virá, simultaneamente, aperfeiçoar o nosso sistema de controle de constitucionalidade, 
como também dar maior expressão material ao principio federativo. 
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Parecer:   
   A matéria proposta é de natureza infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11843 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se o § 1o. do artigo 55. 
Justificativa 
A autonomia municipal não resulta da vontade do Estado federado, mas do Sistema Constitucional de 
organização do Estado Brasileiro. 
A autonomia municipal deflui de regras permissivas de intervenção (art. 74, VII, C e art. 75) em casos 
de excepcionalidade. Bastam essas disposições para se saber que a autonomia do Município é 
prerrogativa assegurada.  
Parecer:   
   Como a Constituição Federal assegurará a autonomia municipal, torna-se desnecessário o 
parágrafo, o que justifica realmente a sua supressão. 
   
   EMENDA:11991 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- Desloquem-se o art. 48 e seu parágrafo  
único, o art. 186 e seus parágrafos e os  
parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 para o Capítulo VI  
do Título V, que se intitulará "Da Advocacia" e  
que terá a seguinte redação: (se aprovada a nova  
subdivisão do Título V, a partir do Capítulo V,  
"Das funções essenciais ao exercício dos Poderes",  
a matéria integrará a Seção I, renumerando o atual  
Capítulo V como Seção II):  
Capitulo VI (ou Seção I do Cap. V:  
Das funções essenciais ao exercício dos Poderes)  
Da Advocacia  
Subseção I - Disposições Gerais  
Art. 235 - "Com a Magistratura e o Ministério  
Público, o advogado presta serviço de interesse  
público, constituindo, com aqueles, elemento  
essencial à administração da justiça."  
§ 1o. - "Compete ao advogado, além de outras  
atribuições previstas em lei, defender esta  
Constituição e as leis, colaborando para a  
eficiente administração da justiça."  
§ 2o. - "O advogado é inviolável no exercício  
da profissão e no âmbito de sua funções,  
ressalvados os casos de calúnia, difamação e  
injúria, a que se aplica apenas a imunidade  
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processual."  
Art. 236 e §§ - Renumerar como tal o art. 235 e §§.  
Art. 237 - Á Ordem dos Advogados do Brasil,  
entre outras atribuições constitucionais e legais,  
compete:  
a) defender a Constituição, pugnar pela boa  
aplicação das leis e contribuir para o  
aperfeiçoamento das instituições jurídicas;  
b) integrar necessariamente órgãos  
instituídos para a defesa dos direitos individuais  
e coletivos e comissões examinadoras para concurso  
de ingresso em qualquer carreira jurídica, em  
todas as suas fases.  
c) ajuizar ação direta de inconstitucionalidade.  
Subseção II - Das Procuradorias Gerais da  
União, dos Estados e do Distrito Federal  
Art. 238 - A Procuradoria Geral da União é o  
órgão que a representa, judicial e  
extrajudicialmente e exerce as funções da  
consultoria jurídica do Executivo e da  
Administração em geral.  
§ 1o. - A União será representada, junto ao  
Tribunal de Contas da União, por procuradores  
designados pelo Procurador-Geral da União.  
§ 2o. - Renumere-se como tal o § 1o. do art. 186.  
§ 3o. - Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurada  
paridade de renumeração com o Ministério Público,  
quando em regime de dedicação exclusiva.  
§ 4o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria-Geral da União, que absorverá os  
órgãos consultivos e judiciais atualmente  
existentes.  
§ 5o. - Renumere-se como tal o § 4o. do art. 186.  
Art. 239 - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no artigo anterior e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o.  
Subseção III - Das Defensorias Públicas  
Art. 240 - É instituída a Defensoria Pública  
para a orientação e a defesa, em todas as  
instâncias, dos juridicamente necessitados.  
§ 1o. - Aplica-se aos Defensores Públicos o  
disposto no § 3o. do art. 238.  
§ 2o. - Onde não houver Defensorias Públicas,  
os Estados e o D.F. prestarão assistência jurídica  
aos necessitados por seus procuradores. 
Justificativa 
A proposta visa a reunir no gênero “advocacia” todas as funções que lhe dizem respeito. 
Ademais, o art. 48 e seu parágrafo único estão evidentemente deslocados, sendo que o assento 
constitucional da advocacia deve encontrar ubiquação própria, junto com o Ministério Público, 
englobarão as Procuradorias e as Defensorias quanto à OAB, trata-se, em parte, da 
constitucionalização de preceitos já existentes em lei ordinária e, em parte, de atribuições que lhe são 
conferidas pelo Projeto.  
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A modificação atinente à Procuradoria Geral da união visa a atribuir-lhe funções consultivas, que 
ficaram sem assento constitucional no projeto e que devem ser reunidas no mesmo órgão, como 
ocorre com as Procuradorias dos Estados e do D.F. Pela mesma razão, hão de conferir-se ao órgão 
as atribuições de representar a União junto ao Tribunal de Contas, assegurando-se a seus membros 
paridade de remuneração com o MP, quando em regime de dedicação exclusiva.  
A redação sugerida para as Procuradorias dos Estados e do DF deixa intacto o regime previsto nos 
§§ 2° e 3° do art. 55.  
Quanto às Defensorias Públicas, acresceu-lhe a importantíssima função pré-processual de orientação 
e se estabeleceu perfeito paralelismo entre seus membros e os Procuradores.  
Reintroduziu-se, também, no texto a previsão do Parecer da Subcomissão dos Estados (par. Único 
do art. 23), atribuído, apenas subsidiariamente, os serviços de assistência jurídica aos procuradores 
dos Estados e do DF.  
Parecer:   
   Em parte a proposta encontra albergue nas disposições focalizadas. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11992 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação aos §§ 2o. e 3o. do art.  
55, substituindo-se pelo seguinte:  
§ 2o. - A representação judicial e a  
consultoria Jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem privativamente a seus  
procuradores, organizados em carreira, com  
ingresso mediante concurso público de provas e  
títulos, observado o disposto nesta Constituição  
relativamente ao órgão correspondente da União. 
Justificativa 
A emenda visa e reunir os dois dispositivos existentes no Projeto, expurgando-os de expressões 
inúteis e estabelecendo o paralelo com a Procuradoria Geral da União, a cujos membros outra 
Emenda de nossa autoria assegura a paridade de vencimentos com o MP, quando em regime de 
dedicação exclusiva.  
Parecer:   
   Os referidos parágrafos foram suprimidos. 
   
   EMENDA:12025 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se o artigo 234, o § 1o. do artigo  
235 e o § 3o. do artigo 55 do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Pelos dispositivos que se pretendem suprimir, as garantias tradicionais e exclusivas da Magistratura 
são estendidas ao Promotor, ao Defensor Público e ao Procurador do Estado.  
O Juiz é órgão soberano do Poder Judiciário, os demais são agentes do Poder Executivo, não se lhes 
exigindo a mesma isenção que deve revestir a atuação judicante. Por seu turno, as garantias da 
vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade representam a substância da 
independência da Magistratura.  
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Considerando que o Judiciário é um dos poderes do Estado, a proposta de equiparação é 
manifestamente contrária ao interesse público e afronta preceito do próprio Projeto, que proíbe essas 
vinculações ou equiparações.  
Parecer:   
   Pela aprovação, de acordo com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:12745 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALAIR FERREIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   O artigo 55, § 2o. - acrescentar no final:  
"Sendo-lhes vedado o exercício da advocacia". 
Justificativa 
A defesa dos interesses da Administração Pública, nos termos previstos no § 2° do artigo 55 do 
Projeto, insere-se como missão de alta relevância. Por isso mesmo, deve-se exigir de seus agentes 
em dedicação integral, dir-se-ia quase exclusiva, não fosse a possibilidade de acumulação como o 
magistério. 
Ademais, tal faculdade concedida aos Procuradores se apresenta como inegável concorrência 
desigual para com os profissionais que vivem apenas do exercício da advocacia, sem, portanto, 
qualquer cargo público, não usufruindo das mesmas facilidades de acesso aos órgãos públicos que 
aqueles. 
Por último, e por uma racional e justa extensão analógica, deve-se aplicar aos Procuradores as 
mesmas vedações previstas para os Promotores Públicos ou de Justiça e membros da defensoria 
Pública.  
Parecer:   
   O substitutivo já não contempla a hipótese. Prejudicada.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:13143 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado. Art. 55  
Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes termos:  
§ 4o. - Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e  
3o., poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
Municípios que assim o solicitarem. 
Justificativa 
Com a inclusão desse dispositivo, objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição 
dos Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas. 
Parecer:   
   A regra proposta não merece acolhimento, pois nada obstaculiza a prestação pelos Estados de 
assistência técnica aos Municípios, dentro da sua capacitação.  
Não nos parece conveniente o preceito aludido.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:13596 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inserir onde couber no Título IV, Capítulo I o artigo:  
"A representação judicial da União, Estados,  
Distrito Federal e Municípios deverá ser exercida,  
exclusivamente, pelos seus procuradores".  
"§ - Serão equiparados em deveres e  
obrigações, em direitos e vantagens os  
procuradores de carreira da União, Estados,  
Distrito Federal e Municípios que tenham  
organizada sua Procuradoria Geral." 
Justificativa 
A presente proposta visa assegurar a União, Estados, Distrito Federal e Municípios uma 
representação judicial mais profissional e ao abrigo de ingerências menos técnicas.  
Parecer:   
   A emenda aborda assunto de interesse específico da carreira pública de procurador. Trata-se de 
matéria de nível infraconstitucional. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:14179 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o. do art. 55  
Suprima-se o § 3o. do art. 55 do Projeto 
Justificativa 
A supressão do presente dispositivo decorre dos seguintes fundamentos: 

a) A estabilidade após dois anos, presente na primeira parte do dispositivo, é regra comum a 
todos os funcionários públicos. Sua menção é uma desnecessidade. 

b) A remoção, também prevista, inclui-se na essência da função do advogado do estado, além 
de ser matéria que cada estado-membro deve regular quando organizar a sua advocacia.  

c) A paridade de vencimentos com o Ministério Público não encontra nenhuma justificativa, uma 
vez que a função do advogado do estado pode ser e como tal vem sendo exercida sem essa 
garantia, sem qualquer prejuízo.  

O advogado do estado é um advogado de parte, que pode até ser contratado. 
Parecer:   
   Aprovada em relação ao mérito e também porque o assunto pode ser regulamentado e definido em 
lei ordinária. 
   
   EMENDA:14492 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
ao art. 55, acresça-se um parágrafo, desta forma:  
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" - Será assegurada representação política,  
nos Estados, nos termos de lei complementar, a  
todos os Municípios ou região de Municípios". 
Justificativa 
Realmente, o atual sistema representativo nacional, aplicado aos Estados, acarreta a virtual 
inexistência de qualquer representante de certos Municípios (ou os de menos expressão político-
econômico ou os mais distantes da sede politica do Estado, p ex).  
Ora, em nível estadual não se tem o contrapeso para as unidades políticas menos agraciadas, como 
no plano nacional temos o Senado, de igual representação por Estado federado. 
Ou se instala o bicameralismo nos Estados ou se corrige esse defeito do sistema representativo 
estadual prescrevendo-se, em qualquer caso, a cada Município ou área de Municípios representação 
politica na Assembleia Legislativa do Estado, deixando-se à lei complementar a regulação do sistema 
eleitoral que atenda à exigência sugerida. 
Parecer:   
   Nosso parecer é mais favorável a um sistema eleitoral com base no voto distrital misto, o que nos 
leva a considerar como válido o princípio enunciado pelo eminente autor da proposta, mas a rejeitar o 
dispositivo proposto, visto já estar a matéria devidamente tratada em outro capítulo. 
   
 
      EMENDA:14537 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Art. 55  
Suprimir os §§ 2o. e 3o. e dar nova redação  
ao art. 55, que passa a ser o seguinte:  
"Art. 55. Os Estados se organizam e se regem  
pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
§ 1o. São conferidos aos Estados todas as  
competências que, explícita ou implicitamente, não  
lhes sejam vedados por esta Constituição.  
§ 2o. As Constituições dos Estados  
assegurarão a autonomia municipal." 
Justificativa: 
No Estado Federal onde convivem duas ordens jurídicas distintas, mas não antagônicas, estabelece-
se, constitucionalmente, uma repartição de competências político-administrativa e legislativa entre a 
União e os Estados-Membros. 
Na tradição brasileira, que tem seguido o modelo bicentenário do sistema constitucional norte-
americano, estabelece-se que à União cabem as competências enumeradas (arts. 8º da CF vigente e 
54 do Projeto) e aos Estados federados as não-enumeradas ou remanescentes. 
A ideia é dirimir na Constituição ora em elaboração, possíveis choques de competências entre as 
entidades políticas federadas. 
Assim, propomos a inclusão no art. 55 em questão do parágrafo 1º que busca restabelecer, na melhor 
tradição constitucional brasileira, a delegação dos poderes não-enumerados aos Estados-membros e 
a teoria dos poderes implícita à União. 
Tais poderes são aqueles que se contêm nos expressamente delegados, deles emanando de 
maneira natural, de sorte a permitir a sua plena realização. 
Como é sabido o princípio dos poderes implícitos nasceu, jurisprudencialmente, nos Estados Unidos 
quando, num caso concreto levado a julgamento na Suprema Corte, (Mac Culloch x Maryland) 
verificou-se a impossibilidade de a União pode exerceu sua competência constitucional sem que lhe 
fossem reconhecidos os meios para tanto. 
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Nas nossas Leis Maiores ele vem consagrado no art. 65, 2º, da Constituição de 1981; no art. 7º, VI, 
da Constituição de 1934; no inciso II do art. 21 da Carta Política de 1937, no parágrafo 1º do art. 18 
da Constituição de 1946 e no parágrafo 1º do art. 13 da Constituição em vigor. 
A não inserção desse princípio na futura Carta Magna do País poderá manietar a União em muitas 
das iniciativas que lhe são conferidas constitucionalmente, como também criar situações de conflito 
com as unidades federadas. 
Por outro lado, suprimimos os parágrafos 2º e 3º do atual Projeto por considerá-los inadequados à Lei 
Maior federal. São matérias próprias da normatização estadual, constitucional ou não. 
Mantivemos o parágrafo 1º, remunerando-o para 2º por entendermos válida a lembrança normativa 
constitucional da garantia da manutenção da autonomia municipal. 
Parecer:   
   Dentre os dispositivos propostos, aproveitou-se o caput do artigo, in fine, e parte da redação do 
§1o, com a aprovação no mérito, do conteúdo proposto. Apenas o § 2o foi rejeitado visto que a 
autonomia municipal já vem garantida em outros dispositivos da Constituição (Projeto). 
   
   EMENDA:14790 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se a redação do § 1o. do art. 55 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Tendo apresentado emenda estabelecendo que a autonomia Municipal é assegurada na Constituição 
federal, torna-se necessária a supressão da redação do parágrafo citado. 
Parecer:   
   Como a Constituição Federal assegurará a autonomia municipal, torna-se desnecessário o 
parágrafo, o que justifica realmente a sua supressão. 
   
   EMENDA:15148 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 55 um parágrafo 4o., assim redigido:  
Art. 55 - ......................... 
§ 4o. - Aos atuais Procuradores da Fazenda  
Pública, pertencentes aos quadros de pessoal dos  
Tribunais de Contas dos Estados, é facultado optar  
pelo quadro de pessoal da Procuradoria Geral do  
seu Estado, ou pela carreira do Ministério Público  
Estadual. 
Justificativa: 
Necessário regular a situação da classe dos atuais Procuradores da Fazenda Pública, integrantes 
dos quadros de pessoal dos Tribunais de Contas dos Estados, de forma que lhe preserve os direitos 
e lhes evite danos. Essa a razão desta Emenda, que esperamos ver acolhida. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:15662 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 55 e parágrafos a seguinte redação:  
Art. 55 - O Distrito Federal e os Estados se  
organizam e se regem pelas Constituições e leis  
que adotarem, observados os princípios desta  
Constituição.  
§ 1o. - São poderes do distrito Federal e dos  
Estados o Legislativo, o executivo e o judiciário,  
independente e harmônicos entre si.  
§ 2o. - São reservados ao Distrito Federal e  
aos estados todas as competências que não lhe  
sejam vedadas. 
Justificativa: 
O Distrito Federal não é inferior às demais unidades federadas, consideradas como Estados. 
Desde a primeira Constituição Republicana que surgiu a denominação Distrito Federal e daí surgiu 
também o primeiro brado autonomista, na voz do Deputado Tomás Delfino, que em janeiro de 1891, 
reivindicou autonomia para o Distrito Federal. 
O que reivindicamos neste momento é autonomia inclusive para o judiciário. 
Parecer:   
   Não cabe, dentro do capítulo reservado aos Estados Federais, tratar do Distrito Federal, para o qual 
se reservou todo um capítulo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15743 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: - Art.: 55, § 3o.  
EMENDA: Suprime-se a parte final do § 3o. do  
art.: 55, "sendo-lhe assegurada paridade de  
remuneração com o Ministério Público, quando em  
regime de dedicação exclusiva". 
Justificativa: 
O art. 299 do Projeto veda a vinculação ou equiparação de qualquer natureza, para efeito de 
remuneração do pessoal do serviço público. 
A emenda visa harmonizar o texto. 
Parecer:   
   A emenda foi prejudicada em decorrência da supressão de todos os parágrafos do referido artigo. 
   
   EMENDA:16300 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 55  
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Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes termos:  
§ 4o. - Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e  
3o., poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
Municípios que assim o solicitarem. 
Justificativa: 
Com a inclusão desse dispositivo, objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição 
dos Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe  
são cometidas. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:16450 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Passa a ser a seguinte redação do § 3o. do artigo 55:  
"Após dois anos de exercício, o Procurador do  
Estado não poderá ser demitido senão por decisão  
judicial, nem removido, a não ser no interesse do serviço." 
Justificativa: 
Suprimiu-se o último termo da redação original do preceito, que assegurava ao Procurador do Estado, 
quando em regime de dedicação exclusiva, paridade de remuneração com o Ministério Público. A 
paridade, no caso, é injustificável, mesmo porque exercem funções inteiramente diversas os 
Procuradores do Estado e os membros do Ministério Público, sobretudo mercê do que dispõem os 
artigos 230 e seguintes do texto do projeto. 
Parecer:   
   A emenda foi prejudicada com a supressão do §3o do artigo 55. 
   
   EMENDA:16479 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 55  
Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes termos:  
§ 4o. Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e  
3o., poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
Municípios que assim o solicitarem. 
Justificativa: 
Com a inclusão desse dispositivo objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição dos 
Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria infraconstitucional. 
   
   EMENDA:16730 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 55  
Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes termos:  
§ 4o. - Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e  
3o. poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
municípios que assim o solicitarem. 
Justificativa: 
Com a inclusão desse dispositivo, objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição 
dos Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas. 
Parecer:   
   Prejudicada pela supressão dos parágrafos 2o. e 3o. além disso, a matéria pode ser regulamentada 
em lei ordinária. 
   
   EMENDA:17186 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado - Art. 55  
Inclua-se o § 4o. no art. 55 com a seguinte redação:  
Art. 55 - ...................................  
§ 4o. - "Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o.  
e 3o., poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestar assistência técnica aos  
Municípios que assim o solicitarem". 
Justificativa: 
Com a inclusão desse dispositivo, objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição 
dos Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas. 
Parecer:   
   Prejudicada pela supressão dos parágrafos 2o. e 3o. além disso, a matéria pode ser regulamentada 
em lei ordinária. 
   
   EMENDA:18105 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 55  
Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes termos:  
§ 4o. Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e  
3o., poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
Municípios que assim o solicitarem. 
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Justificativa: 
Com a inclusão desse dispositivo, objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição 
dos Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas. 
Parecer:   
   O Substitutivo do Relator suprimiu os parágrafos do artigo 55 e inseriu os parágrafos início 
estabelecendo que são reservados aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas pela 
Constituição". Deste modo, a Emenda não pode prosperar. 
   
 
 
   EMENDA:18249 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 55  
Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes termos:  
§ 4o. - Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e 3o.,  
poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
Municípios que assim o solicitarem. 
Justificativa: 
Com a inclusão desse dispositivo, objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição 
dos Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a desnecessidade do dispositivo. 
   
   EMENDA:18313 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Passa a ser a seguinte a redação de § 2o. do artigo 55:  
§ 2o. - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem aos seus procuradores,  
organizados em carreira, com ingresso mediante  
concurso público as provas e títulos". 
Justificativa: 
A emenda propõe a supressão do vocábulo “privativamente”, que consta do texto originário. Isso 
porque há hipótese nas quais se manifesta ou pode se manifestar impedimento do Procurador do 
Estado ou do Distrito Federal para a representação judicial de que se trata; em tais hipóteses, a 
representação judicial haverá de ser atribuída a profissionais contratados pelo Estado ou pelo Distrito 
Federal. 
Também em relação à atividade de prestação de consultoria jurídica, em especial a que implica a 
emissão de pareceres, cumpre seja admitida a contratação de especialistas. 
O Poder Público não pode ficar indefeso quando ocorrer um conflito entre seus interesses e os de 
seus procuradores. 
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Da mesma forma, não pode ficar em situação de inferioridade, com relação aos particulares, que, 
normalmente, contratam a elaboração de pareceres, por profissionais de nomeada, para reforçar a 
defesa de seus interesses. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a supressão do dispositivo. 
   
   EMENDA:18535 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se parágrafo ao art. 55  
"Parágrafo único - Aos Estados reservem-se as  
atribuições que não lhes sejam vedadas por esta  
Constituição". 
Justificativa: 
A proposta restaura o projeto da comissão de origem. 
É regra básica de federalismo, declarando a competência residual dos Estados. Em princípio é 
necessário até para dar coerência ao disposto no art. 57, I. 
Com efeito, a redação atual diz apenas, em síntese, que o Estado é competente para legislar sobre 
os assuntos de sua competência, sem, todavia, definir quais são os assuntos de sua competência. 
Parecer:   
   A emenda atribui aos Estados as atribuições não vedadas, pela Constituição. É de preferir as 
competências, das quais defluem aquelas. Aprovada parcialmente nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:19339 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o., do art. 55, do Projeto  
do Relator da Comissão de Sistematização a  
expressão "e a consultoria jurídica". 
Justificativa: 
Além dos procuradores, outros servidores públicos titulares de cargos específicos como os de 
consultor jurídico e assessor jurídico, igualmente exercem a atividade de consultoria jurídica nos 
Estados e no Distrito Federal. Com a aprovação do texto que ora se pretende emendar, os cargos 
desses servidores concursados e efetivos perderiam suas funções, ensejando sua extinção e a 
colocação em disponibilidade dos respectivos titulares, já que a atividade de consultoria jurídica 
passaria a ser competência exclusiva dos procuradores. Em consequência, haveria necessidade de 
ampliar o quadro dos procuradores para manter em funcionamento os serviços de consultoria, 
gerando novas despesas públicas. Em suma, sem grandes benefícios para os procuradores, a 
medida resultaria em severos prejuízos para os Estados e Distrito Federal e, sobretudo, para os 
titulares de outros cargos, que vêm exercendo, há anos, funções na área jurídica. 
Parecer:   
   Prejudicada, tendo em vista a supressão do dispositivo. 
   
   EMENDA:19342 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Suprima-se os §§ 1o., 2o. e 3o. do art. 55. 
Justificativa: 
O § 1º é uma obviedade do sistema constitucional. Os demais constituem invasões da autonomia dos 
Estados-Membros. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento, dada a pertinência da emenda. 
   
   EMENDA:19389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título quarto do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Título quarto do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Título IV  
Da organização do Estado  
[...] 
Capítulo III  
Dos Estados Federados  
Art. 26. Observados os princípios gerais  
desta Constituição, os Estados Federados se  
organizam a regem pelas leis que adotarem.  
§ 1o. São órgãos da autonomia dos Estados, o  
Legislativo, o Executivo e Judiciário,  
interdependentes e harmônicos.  
§ 2o. Reservam-se aos Estados todas as  
competências que não lhes forem vedadas nesta  
Constituição e Lei Complementares.  
§ 3o. As Constituições estaduais assegurarão  
a autonomia dos Municípios.  
§ 4o. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal competem, privativamente, aos seus  
procuradores, organizados em carreira, com  
ingresso mediante concurso público de provas e títulos.  
§ 5o. Após dois anos de exercício, o  
Procurador do Estado não poderá ser demitido, se  
não por decisão judicial, nem removido a não ser  
o interesse do serviço, sendo-lhe assegurada  
paridade de remuneração com o Ministério Público,  
quando em regime de dedicação exclusiva.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Ampla e valiosa contribuição, sob a forma da abrangente Emenda de dispositivo correlatos, que foi 
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parcialmente levada em conta na elaboração do Título IV.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19905 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 55  
Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes termos:  
§ 4o. - Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e  
3o., poderão os Estados através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
Municípios que assim o solicitarem. 
Justificativa: 
Com a inclusão desse dispositivo objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição dos 
Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas. 
Parecer:   
   Pela rejeição. O dispositivo é inerente disciplinável. Se a lei não proíbe, é claro que os Estados 
poderão portar assistência técnica aos municípios. 
   
   EMENDA:19954 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimam-se os §§ 2o. e 3o. do art. 55. 
Justificativa: 
Os mencionados dispositivos tratam de matéria de lei ordinária. Se nenhuma outra carreira do setor 
público merece regulamentação especifica neste Projeto de Constituição, não há razão para que se 
estabeleça em relação à carreira de procuradores a forma do ingresso e exoneração, paridade de 
remuneração e regime de dedicação. 
Parecer:   
   O autor tem razão em sua argumentação. Qualquer carreira do setor público deve ser 
regulamentada em lei e não na Carta Magna da Nação. Somos, pois, pela aprovação. 
   
   EMENDA:20088 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 55 do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Reza o parágrafo cuja supressão se pede que "a representação judicial e a consultoria jurídica dos 
Estados e do Distrito Federal competem privativamente aos seus procuradores, organizados 
em carreira". 
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A maior eficiência da representação judicial pela própria natureza da atividade se encontra no 
advogado autônomo, livre e independente.  As grandes empresas nacionais e multinacionais sabem 
disso.  A experiência brasileira prova isto. As causas importantes ganhas pelos Estados no judiciário 
geralmente foram e são patrocinadas pelos advogados experimentados e alheios aos quadros das 
procuradorias e defensorias públicas, órgãos importantíssimos para suportarem a rotina da 
assistência jurídica diuturna 
A exclusividade da representação e da consultoria significará a impossibilidade do Estado ouvir e ter 
assistência profissional dos advogados mais indicados para o patrocínio de determinada demanda. 
Sem desmerecer o trabalho profícuo e valioso das procuradorias, que até poderão atuar em todas as 
causas, sem exceção, não se pode inibir, por dispositivo constitucional, o governante de convocar os 
serviços profissionais de advogado para defesa dos interesses 
Parecer:   
   O autor tem razão em sua argumentação. Qualquer carreira do setor público deve ser 
regulamentada em lei e não na Carta Magna da Nação. Somos, pois, pela aprovação. 
   
   EMENDA:20601 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 55  
Inclua-se o § 4o. no artigo 55, nos seguintes termos:  
§ 4o. - Sem prejuízo do disposto nos §§ 2o. e  
3o., poderão os Estados, através de organismos  
especializados, prestarem assistência técnica aos  
Municípios que assim o solicitarem. 
Justificativa: 
Com a inclusão desse dispositivo objetiva-se colocar órgãos técnicos especializados à disposição dos 
Municípios carentes da assessoria indispensável para a realização das competências que lhe são 
cometidas. 
Parecer:   
   É óbvio que os Estados podem prestar assistência aos Municípios, o que torna inócuo o dispositivo 
proposto. Por outro lado, a matéria é infraconstitucional. Portanto nosso parecer é pela rejeição. 
   
   EMENDA:20680 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 55 pelo seguinte:  
Art. 55 - A Constituição assegura aos Estados  
e Municípios a plena autonomia que se caracteriza  
pela eleição de seus mandatários e pela gestão de  
seus negócios, em tudo que disser respeito a seu  
peculiar interesse.  
Parágrafo único - A intervenção da União nos  
Estados e a dos Estados nos Municípios se  
verificará sempre que constatados atos de abuso do  
poder, mediante prévia decisão do Congresso  
Nacional ou das Assembleias Legislativas, tomada  
mediante voto secreto da maioria absoluta de seus  
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membros, nas vinte e quatro horas que se seguirem  
ao pedido dos Poderes Executivo ou Judiciário. 
Justificativa: 
A autonomia estadual e municipal deve ser expressamente assegurada na Constituição Federal que, 
igualmente, disporá sobre a intervenção federal nos Estados e a intervenção estadual nos Municípios. 
Tudo o mais que diga respeito à competência e organização dos Estados e Municípios, não deve 
estar regulado na Constituição Federal, mas sim nas Constituições dos respectivos Estados e nas leis 
orgânicas dos Municípios. 
Parecer:   
   Ao se dizer que os Estados se regem pelas Constituições e leis que adotarem, já se deu a devida 
autonomia, não havendo necessidade de se dizer que "a Constituição assegura plena autonomia". 
Quanto ao assunto da intervenção, a sua gravidade e a sua complexidade não podem ser tratadas 
em um único parágrafo como propõe a emenda. A matéria mereceu todo um capítulo. Daí o parecer 
ser pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21918 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:    
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL/AL) 
Texto:   
   Suprima-se a parte final do § 2o., do artigo  
175 e a parte final do artigo 176, que ficam com a  
seguinte redação:  
Art. 175 - ..................................  
§ 2o. - Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos.  
Art. 176 - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
procuradores, que ingressarão nos cargos iniciais  
da carreira mediante concurso público de provas e  
títulos. 
Justificativa: 
O substitutivo, atendendo antigos reclamos da melhor doutrina pátria, acertadamente separou as 
funções do Ministério Público das que exercem os advogados das pessoas jurídicas de direito 
público. 
As razões dessa separação, em linhas gerais, são conhecidas e podem ser resumidas do seguinte 
modo s predicamentos de que necessitam os membros do Ministério Público, para exercer seu mister 
de representante dos interesses indisponíveis da sociedade e do indivíduo são diversas das que 
precisam os advogados das pessoas jurídicas do direito público. 
Assim, os primeiros precisam de independência funcional, inamovibilidade ter o seu Procurador-geral 
desvinculado dos Poderes do Estado, máximo do Poder Executivo – para ficarmos nos de conflitância 
mais evidente. 
Já os advogados da União, dos Estados, Do Distrito Federal e Territórios, precisam de um chefe que 
seja da inteira confiança do Presidente da República e governadores – pois são eles que ditam as 
estratégias da defesa dos interesses daquelas pessoas jurídicas. 
Imagine-se um advogado da União que, tendo independência funcional e inamovibilidade, resolvam 
contrariar as determinações do Poder Executivo. 
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Se nem mesmo ao advogado particular qualquer pessoa física daria tais condições, que dizer-se dos 
advogados da união, dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. 
Suas particularidades estão a exigir um regime jurídico próprio, que a lei complementar deverá trazer. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22070 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva para adequação do texto do  
Substitutivo do Ilustre Relator, referente ao disposto no art. 176.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 176:  
"A representação judicial dos estados e do  
Distrito Federal compete a privativamente a seus  
procuradores, organizados em carreira." 
Justificativa: 
A Emenda proposta, retira do dispositivo a expressão “Consultoria Jurídica”. Talvez por 
desconhecimento da estrutura administrativa dos Estados, o ilustrado Constituinte Relator incorre em 
lamentável equívoco técnico e sua aprovação como está no Substitutivo acarretará enormes 
prejuízos no bom funcionamento de órgãos técnicos estaduais, atingindo servidores concursados e, o 
que é pior, sem trazer benefícios a quem quer que seja isto porque os serviços jurídicos de inúmeros 
Estados, estão organizados de tal maneira que, os Procuradores judiciais funcionam apenas perante 
instâncias administrativas, militam, entre outros Consultores Jurídicos tanto quanto os primeiros 
incumbidos de funções especificadas na área jurídica, legalmente definidas. É o caso do Estado de 
Pernambuco que possui uma Consultoria Geral e Consultorias Setoriais, valendo destacar entre elas, 
a Consultoria Jurídica da Fazenda, com atribuições especificadas no campo do DIREITO 
TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. 
É mister registrar que as Consultorias dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Paraná, entre outras, têm estrutura idêntica a de Pernambuco. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22104 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   O Título V, Capítulo V, passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
CAPÍTULO V.  
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AOS EXERCÍCIOS DOS  
PODERES:  
SEÇÃO I.  
DA ADVOCACIA.  
Art. 174. O advogado presta serviço de  
interesse público sendo indispensável à  
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administração da justiça.  
§1o. Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade da ordem democrática.  
§ 2o. No exercício da profissão e por suas  
manifestações o advogado é inviolável.  
Seção II.  
DAS PROCURADORIAS GERAIS DA UNIÃO, DOS  
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL.  
Art. 175 A procuradoria Geral da União é o  
órgão que representa, judicial e extra-  
judicialmente, e exerce as funções da consultoria  
jurídica do Executivo e da administração em geral.  
§ 1o. A procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§2o. Os Procuradores da União ingressarão nos  
cargos iniciais da Carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime do Ministério Público, quando em  
dedicação exclusiva.  
§ 3o. Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria Geral da União.  
§4o. Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá confiada aos Procuradores dos Estados  
ou dos Municípios, ou a advogados devidamente  
credenciados.  
Art. 176 A representação judicial e a  
consultoria jurídica a dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
Procuradores, organizados em carreira, observado  
o disposto no § 2o. do artigo anterior.  
Seção III.  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.  
Art. 177. É instituída a Defensoria Pública,  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
Seção IV.  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  
Art. 178. O Ministério Público é instituição  
permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua  
intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indispensáveis e, juntamente  
com os advogados, defender a ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos  
princípios da unidade, indivisibilidade e  
independência funcional.  
Parágrafo único. Lei complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
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sua independência funcional em relação aos chefes  
dos Poderes Executivos, organizará os Ministério  
Públicos Federais e estabelecerá normas gerais  
para a organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente atacado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda: 

1. Suprimir a regra do art. 179, §3º, do Substitutivo, em que se tenta burlar a salutar regra do 
art. 62 do mesmo Substitutivo; 

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar do texto constitucional normas que, a serem acolhidas, deveriam sê-lo pela lei 

ordinária, especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22305 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo modificando o Capítulo V, do  
Título V, do Substitutivo do Relator.  
O Capítulo V, do Título V, do Substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
"CAPÍTULO V  
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AOS EXERCÍCIOS DOS PODERES  
SEÇÃO I  
DA ADVOCACIA  
Art. 174. O advogado presta serviço de  
interesse público, sendo indispensável à  
administração da Justiça.  
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade da ordem democrática  
§ 2o. - No exercício da profissão e por suas  
manifestações, o advogado é inviolável.  
SEÇÃO II  
DAS PROCURADORIAS-GERAIS DA UNIÃO, DOS  
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  
Art. 175 - A procuradoria-Geral da União é o órgão  
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que a representa, judicial e extrajudicialmente, e  
exerce as funções da consultoria jurídica do  
Executivo e da Administração em geral.  
§ 1o. A Procuradoria-Geral da União tem por  
chefe o Procurador-Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira, mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público,  
quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria-Geral da União.  
§ 4o. Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados ou dos Municípios, ou advogados  
devidamente credenciados.  
Art. 176. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
Procuradores, organizados em carreira, observado  
o disposto no § 2o. do artigo anterior.  
SEÇÃO III  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime quando em  
dedicação exclusiva.  
SEÇÂO IV  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Art. 178. O ministério Público é instituição  
permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua  
intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indispensáveis e, juntamente  
com os advogados, defendera ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos  
princípios da unidade, indivisibilidade e  
independência funcional.  
Parágrafo único. Lei complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
a sua independência funcional em relação aos  
chefes dos Poderes Executivos, organizará os  
Ministérios Públicos Federais e estabelecerá  
normas gerais para a organização da instituição  
nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
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Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente atacado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda: 

1. Suprimir a regra do art. 179, § 3º, do Substitutivo, em que se tenta burlar a salutar regra do 
art. 62 do mesmo Substitutivo; 

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar do texto constitucional normas que, a serem acolhidas, deveriam sê-lo pela lei 

ordinária, especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23253 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   O Título V, Capítulo V, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Capítulo V.  
Das funções essenciais ao exercício dos poderes.  
Seção I.  
Da Advocacia.  
Art. 174 - O advogado presta serviço de  
interesse público sendo indispensável à  
administração da justiça.  
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade da ordem democrática.  
§ 2o. - No exercício da profissão e por suas  
manifestações, o advogado é inviolável.  
Seção II.  
Das Procuradorias Gerais da União, dos  
Estados e do Distrito Federal.  
Art. 175 - A Procuradoria Geral da União é o  
órgão que a representa, judicial e  
extrajudicialmente, e exerce as funções da  
consultoria jurídica do Executivo e da  
administração em geral.  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
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público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público,  
quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria Geral da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados ou dos Municípios, ou a advogados  
devidamente credenciados.  
Art. 176 - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
Procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no § 2o. do Artigo anterior.  
Seção III  
Das Defensorias Públicas.  
Art. 177 - É instituída a defensoria Pública,  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
Seção IV  
Do Ministério Público.  
Art. 178 - O Ministério Público é instituição  
permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua  
intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indisponíveis e, juntamente  
com os advogados, defender a ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos  
princípios da unidade, indivisibilidade e  
independência funcional.  
Parágrafo Único - Lei complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
sua independência funcional em relação aos chefes  
dos Poderes Executivos, organizará os Ministérios  
Públicos Federais e estabelecerá normas gerais  
para a organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no respeitado princípio da igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos - e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda; 

1. Suprimir a regra do art. 179, § 3º, do Substitutivo, em que se tenta burlar a salutar regra do 
art. 62 do mesmo Substitutivo; 
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2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar do texto constitucional normas que, a serem acolhidas, deveriam sê-lo pela lei 

ordinária, especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado, 
próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os estatutos 
da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento 
privilegiado em relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e. 

Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23418 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O Título V, Capítulo V, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Capítulo V  
Das Funções Essenciais aos Exercícios dos Poderes.  
Seção I  
Da Advocacia.  
Art. 174 - O advogado presta serviço de  
interesse público, sendo indispensável à  
administração da justiça.  
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade da ordem democrática.  
§ 2o. - No exercício da profissão e por suas  
manifestações o advogado é inviolável.  
Seção II  
Das Procuradorias Gerais da União, dos  
Estados e do Distrito Federal.  
Art. 175 - A Procuradoria Geral da União é o  
órgão que a representa judicial e  
extrajudicialmente, e exerce as funções da  
consultoria jurídica do Executivo e da  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador-Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público,  
quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria Geral da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados e dos Municípios, ou a advogados  
devidamente credenciados.  
Art. 176. - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
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Procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no § 2o. do artigo anterior.  
Seção III  
Das Defensorias Públicas.  
Art. 177. - É instituída a Defensoria  
Pública, para a orientação jurídica e a defesa, em  
todos os graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurando o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
Seção IV.  
Do Ministério Público.  
Art. 178. - O Ministério Público é  
instituição permanente, indispensável à função  
jurisdicional nos feitos em que a lei determine a  
sua intervenção, cabendo-lhe zelar pelos  
interesses sociais e individuais indispensáveis e,  
juntamente com os advogados, defender a ordem  
jurídica e a legalidade democrática, atuando  
dentro dos princípios da unidade,  
indivisibilidade e independência funcional.  
Parágrafo Único - Lei Complementar definirão  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
sua independência funcional em relação aos chefes  
dos Poderes Executivos, organizará gerais para a  
organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente atacado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda: 

1. Suprimir a regra do art. 179, § 3º, do Substitutivo, em que se tenta burlar a salutar regra do 
art. 62 do mesmo Substitutivo; 

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar do texto constitucional normas que, a serem acolhidas, deveriam sê-lo pela lei 

ordinária, especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   
   EMENDA:25171 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Substitutivo do Relator  
À Seção I, do Capítulo V dos Substitutivo,  
acrescente-se o artigo e parágrafos abaixo  
transcritos, suprimindo-se, em consequência a  
Subseção II do capítulo V (artigos 175 e 176), e o  
artigo 13 das Disposições Transitórias.  
Art. ...: Incube ao Ministério Público  
Federal a representação judicial da União Federal,  
através de ramo específico, organizado em  
carreira, com atuação submetida aos princípios da  
legalidade objetiva e da moralidade.  
§ 1o. - Lei complementar estabelecerá a  
distribuição e o exercício não cumulativo de funções.  
§ 2o. - Nas Comarcas do interior a representação  
da União Federal poderá ser confiada  
aos Procuradores dos Estados ou dos Municípios,  
mediante ato de delegação do Procurador-Geral da República. 
Justificativa: 
Criou o Substitutivo, nos artigos 175 e 176, a Procuradoria-Geral da União, cujo chefe é demissível 
ad nutum do Presidente da República, o que desnuda a filosofia subjacente de representar a União 
não pelo critério da legalidade objetiva, mas de realizar a vontade do Presidente, enquanto 
individualidade. 
A filosofia do Substitutivo choca-se com a ideia do Estado como Governo da Lei, submetido ao 
princípio da legalidade objetiva, como, aliás, em momento mais feliz o Substitutivo (art. 55) concede a 
Administração Pública, sujeita aos princípios de legalidade e da moralidade, sem espaço para o 
querer do administrador, para seus caprichos e projetos pessoais. 
A presente Emenda devolve a representação judicial da União ao Ministério Público Federal, fazendo-
a comparecer a juízo pela mão da Instituição que classicamente representa a sociedade e a 
legalidade. Ao fazê-lo, introduz um aperfeiçoamento abrigada sob a copa da mesma árvore é, porém, 
um ramo dela, organizado encarreira, enfatizada sua ação como submetida ao princípio da 
legalidade, em harmonia com o art. 55 do Substitutivo. Nas Comarcas do interior, a representação da 
União foi mantida basicamente como se apresenta no Substitutivo, com exclusão do credenciamento 
de advogados, que sugere desprofissionalização e improvisação, incompatíveis com a defesa dos 
bens e interesses da União, os maiores da própria nacionalidade. 
A própria representação através de Procuradores dos Estados e Municípios dependerá de delegação 
do Procurador-Geral da República, permitindo-lhe a ação fiscalizatória e vinculando-o à 
responsabilidade pelas consequências de seu ato delegatório. 
O objetivo essencial da Emenda e, como se vê, caracterizar, na representação da União Federal, o 
Estado de Direito, enquanto no Substitutivo, Estado e legalidade contrapõem-se, apresentando-se 
aquele como um ser aético, com horror à legalidade, como se vê do art. 180. Item VII, que proíbe ao 
Estado até mesmo a consulta jurídica ao Ministério Público. Finalidade que se liga e esse objetivo 
maior é o de evitar que o Substitutivo implique em frustrar, de modo sutil, a exigência que faz de 
concurso público para provimento de cargos de Procuradores da União, ao impor no art. 13, 
parágrafo 5º das Disposições Transitórias, a absorção de órgãos consultivos da administração 
Pública, na ordem de milhares, cujos titulares, em grande número, nunca sequer se submeteram, 
com êxito, a concursos públicos. 
Parecer:   
   Improcedente.  
As razões aduzidas na Justificativa não convencem.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:27125 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 176. 
Justificativa: 
A matéria de que trata o artigo deve ser tratada nas Constituições dos Estados, e não na Constituição 
Federal. Deve-se suprimir desta tudo o que for dispensável. Por outro lado, o texto proposto 
desconhece a realidade de muitos Estados, onde existem situações diversas mais eficientes. A 
Constituição Federal não deve privilegiar e estabelecer benefícios e competências funcionais 
privativas dos Estados. 
Por outro lado, se verificamos o parágrafo 4º do artigo 175, observaremos que o que está sendo 
compulsoriamente determinado aos Estados não é valido para a União, que poderá, nas comarcas do 
interior, delegar a sua defesa inclusive a advogados particulares. Ou seja, há uma contradição, pois 
enquanto aos Estados cria-se uma camisa-de-força a União tem maior liberdade. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27157 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   À Seção II, do Capítulo V do Título V do  
Substitutivo, acrescente-se o artigo e parágrafos  
abaixo transcritos, suprimindo-se, em consequência  
a Subseção II do Capítulo V (artigos 175 e 176), e  
o artigo 13 das Disposições transitórias do Título X:  
Art. : Incumbe ao Ministério Público  
Federal a representação judicial da União Federal,  
através de ramo específico, organizado em  
carreira, com atuação submetida aos princípios da  
legalidade objetiva e da moralidade.  
§ 1o. : Lei complementar estabelecerá a  
distribuição e o exercício não cumulativo de funções.  
§ 2o. : Nas Comarcas do interior a  
representação da União Federal poderá ser confiada  
aos Procuradores dos Estados ou dos Municípios,  
mediante ato de delegação do Procurador Geral da  
República. 
Justificativa: 
Criou o Substitutivo, nos artigos 175 e 176, a Procuradoria-Geral da União, cujo chefe é demissível 
ad nutum do Presidente da República, o que desnuda a filosofia subjacente de representar a União 
não pelo critério da legalidade objetiva, mas de realizar a vontade do Presidente, enquanto 
individualidade. 
A filosofia do Substitutivo choca-se com a ideia do Estado como Governo da Lei, submetido ao 
princípio da legalidade objetiva, como, aliás, em momento mais feliz o Substitutivo (art. 55) concede a 
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Administração Pública, sujeita aos princípios de legalidade e da moralidade, sem espaço para o 
querer do administrador, para seus caprichos e projetos pessoais. 
A presente Emenda devolve a representação judicial da União ao Ministério Público Federal, fazendo-
a comparecer a juízo pela mão da Instituição que classicamente representa a sociedade e a 
legalidade. Ao fazê-lo, introduz um aperfeiçoamento abrigada sob a copa da mesma árvore é, porém, 
um ramo dela, organizado encarreira, enfatizada sua ação como submetida ao princípio da 
legalidade, em harmonia com o art. 55 do Substitutivo. Nas Comarcas do interior, a representação da 
União foi mantida basicamente como se apresenta no Substitutivo, com exclusão do credenciamento 
de advogados, que sugere desprofissionalização e improvisação, incompatíveis com a defesa dos 
bens e interesses da União, os maiores da própria nacionalidade. 
A própria representação através de Procuradores dos Estados e Municípios dependerá de delegação 
do Procurador-Geral da República, permitindo-lhe a ação fiscalizatória e vinculando-o à 
responsabilidade pelas consequências de seu ato delegatório. 
O objetivo essencial da Emenda e, como se vê, caracterizar, na representação da União Federal, o 
Estado de Direito, enquanto no Substitutivo, Estado e legalidade contrapõem-se, apresentando-se 
aquele como um ser aético, com horror à legalidade, como se vê do art. 180. Item VII, que proíbe ao 
Estado até mesmo a consulta jurídica ao Ministério Público. Finalidade que se liga e esse objetivo 
maior é o de evitar que o Substitutivo implique em frustrar, de modo sutil, a exigência que faz de 
concurso público para provimento de cargos de Procuradores da União, ao impor no art. 13, 
parágrafo 5º das Disposições Transitórias, a absorção de órgãos consultivos da administração 
Pública, na ordem de milhares, cujos titulares, em grande número, nunca sequer se submeteram, 
com êxito, a concursos públicos. 
Parecer:   
   Procedente em parte.  
Alguns aspectos abordados e sugeridos nos dispositivos merecem acolhimento.  
O relator haverá de incorporá-los nos termos que lhe parecerem mais apropriados.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28877 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO AO  
RELATOR  
À Seção II, do Capítulo V do Substitutivo,  
acrescente-se o artigo e parágrafos abaixo  
transcritos, suprimindo-se, em consequência, a  
Subseção II do Capítulo V (artigos 175 e 176), e o  
artigo 13 das Disposições Transitórias.  
Art. ... : Incumbe ao Ministério Público  
Federal a representação judicial da União Federal,  
através de ramo específico, organizado em  
carreira, com atuação submetida aos princípios da  
legalidade objetiva e da moralidade.  
§ 1o. : Lei Complementar estabelecerá a  
distribuição e o exercício não cumulativo de funções.  
§ 2o. : Nas Comarcas do interior a  
representação da União Federal poderá ser confiada  
aos Procuradores dos Estados ou dos Municípios,  
mediante ato de delegação do Procurador Geral da  
República. 
Justificativa: 
Criou o Substitutivo, nos artigos 175 e 176, a Procuradoria-Geral da União, cujo chefe é demissível 
ad nutum do Presidente da República, o que desnuda a filosofia subjacente de representar a União 
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não pelo critério da legalidade objetiva, mas de realizar a vontade do Presidente, enquanto 
individualidade. 
A filosofia do Substitutivo choca-se com a ideia do Estado como Governo da Lei, submetido ao 
princípio da legalidade objetiva, como, aliás, em momento mais feliz o Substitutivo (art. 55) concede a 
Administração Pública, sujeita aos princípios de legalidade e da moralidade, sem espaço para o 
querer do administrador, para seus caprichos e projetos pessoais. 
A presente Emenda devolve a representação judicial da União ao Ministério Público Federal, fazendo-
a comparecer a juízo pela mão da Instituição que classicamente representa a sociedade e a 
legalidade. Ao fazê-lo, introduz um aperfeiçoamento abrigada sob a copa da mesma árvore é, porém, 
um ramo dela, organizado encarreira, enfatizada sua ação como submetida ao princípio da 
legalidade, em harmonia com o art. 55 do Substitutivo. Nas Comarcas do interior, a representação da 
União foi mantida basicamente como se apresenta no Substitutivo, com exclusão do credenciamento 
de advogados, que sugere desprofissionalização e improvisação, incompatíveis com a defesa dos 
bens e interesses da União, os maiores da própria nacionalidade. 
A própria representação através de Procuradores dos Estados e Municípios dependerá de delegação 
do Procurador-Geral da República, permitindo-lhe a ação fiscalizatória e vinculando-o à 
responsabilidade pelas consequências de seu ato delegatório. 
O objetivo essencial da Emenda e, como se vê, caracterizar, na representação da União Federal, o 
Estado de Direito, enquanto no Substitutivo, Estado e legalidade contrapõem-se, apresentando-se 
aquele como um ser aético, com horror à legalidade, como se vê do art. 180. Item VII, que proíbe ao 
Estado até mesmo a consulta jurídica ao Ministério Público. Finalidade que se liga e esse objetivo 
maior é o de evitar que o Substitutivo implique em frustrar, de modo sutil, a exigência que faz de 
concurso público para provimento de cargos de Procuradores da União, ao impor no art. 13, 
parágrafo 5º das Disposições Transitórias, a absorção de órgãos consultivos da administração 
Pública, na ordem de milhares, cujos titulares, em grande número, nunca sequer se submeteram, 
com êxito, a concursos públicos. 
Parecer:   
   Improcedente.  
As razões que informam a bem elaborada justificação merecem respeito, mas não acolhimento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30191 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se à Subseção II (Da Procuradoria-Geral da  
União, dos Estados e do Distrito Federal, da Seção  
I (Da Advocacia), do Capítulo V (Das Funções  
Essenciais ao Exercício dos Poderes), arts. 175 e  
176, bem assim ao art. 13 do Título X (Disposições  
Transitórias), do Projeto, a seguinte redação:  
"Subseção II - Da Advocacia da União;  
Dos Estados e do Distrito Federal  
Art. 175. À Advocacia da União compete:  
I - representar, judicialmente, a União e suas autarquias;  
II - representar a Fazenda Nacional, junto ao  
Tribunal de Contas da União, sem prejuízo da  
atuação do Ministério Público;  
III - exercer as funções de consultoria e de  
assessoramento jurídicos do Poder Executivo e da  
Administração Federal em geral;  
IV - promover a apuração, inscrição e  
cobrança da dívida ativa da União e de suas  
autarquias; e  
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V - examinar, previamente, a legalidade dos  
contratos, ajustes e convênios que interessem à  
União e às suas autarquias.  
§ 1o. O ingresso nas carreiras da Advocacia  
da União far-se-á mediante concurso público de  
provas e títulos.  
§ 2o. Lei especial, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá a  
organização e o funcionamento da Advocacia da União.  
§ 3o. Na execução fiscal de sua Dívida  
Ativa, a Fazenda Nacional será representada,  
judicialmente, pela Procuradoria-Geral da Fazenda  
Nacional.  
§ 4o. Nas comarcas do interior, a defesa da  
União poderá ser atribuída aos Procuradores dos  
Estados, dos Municípios ou das autarquias.  
§ 5o. A Advocacia da União compreende a  
Consultoria-Geral da República, a Procuradoria-  
Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias  
Jurídicas de Ministérios e os órgãos jurídicos das  
autarquias federais, com os respectivos membros.  
Art. 176. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no § 1o. do artigo anterior."  
Título X  
Disposições Transitórias  
"Art. 13. O Procurador-Geral da República,  
no prazo de cento e vinte dias contados da data da  
promulgação desta Constituição, encaminhará, por  
intermédio da Presidência da República, os  
projetos de leis complementares de que trata  
o § 4o. do art. 179."  
Parágrafo único. Aos atuais Procuradores da  
República, bem assim aos atuais ocupantes de  
cargos ou empregos, privativos de bacharel em  
direito, nos órgãos a que alude o § 4o. do art.  
175, fica assegurada, na forma da lei, a opção às  
carreiras integrantes da Advocacia da União." 
Justificativa: 
O art. 175, do Projeto, institui um órgão público, a Procuradoria-Geral da União, para exercer as 
atividades de representação judicial da União, hoje afetas ao Ministério Público Federal, as de 
representação extrajudicial da União (em contratos financeiros e imobiliários, no contencioso 
administrativo fiscal etc.), hoje atribuídas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e as de 
consultoria jurídica, hoje imputadas à Consultoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e Consultorias Jurídicas dos Ministérios. 
A criação do novo órgão justificar-se-ia pela decisão política, adotada no Projeto, de reservar ao 
Ministério Público somente as funções clássicas que lhe são próprias, como fiscais da lei, junto ao 
Judiciário, tal como ocorre nos países mais desenvolvidos do Mundo Ocidental e, entre nós, nos 
diversos Estados federados. 
Destarte, o exercício das funções próprias do Ministério Público exige independência (art. 178, § 1º, 
do Projeto), enquanto a representação judicial da União prende-se à ideia de dependência – no 
sentido hierárquico – ao Executivo ou, mais precisamente, ao Presidente da República e aos 
Ministros de Estados. 
Não obstante, a criação do novo órgão, com projeções em todos os Estados federados, não só nas 
capitais, mas também nos Municípios em que funcione a Justiça Federal, exigirá, evidentemente, 
vultosas despesas. 
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Esse ônus pode, no entanto, ser afastado, se em lugar da criação de um novo órgão, os encargos 
referidos no art. 175 forem simplesmente atribuídos à Advocacia da União, já existente e composta 
da Consultoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Consultorias Jurídicas 
dos Ministérios. 
Tais órgãos, aliás, já exercem, como antes assinalado, as atribuições de representação extrajudicial 
da União e de consultoria jurídica e um deles, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, atua 
obrigatoriamente, por força da lei nas ações propostas contra a Fazenda, em matéria fiscal, mediante 
audiência obrigatória do Ministério Público, e, além disso, promover a apuração, inscrição e cobrança 
amigável da Dívida Ativa da União. Essa Procuradoria, inclusive, já dispõe de representações em 
todas as unidades federadas e nas principais cidades do interior. 
Finalmente, ressalte-se que o Projeto, na denominação da Seção II, do mesmo Capítulo, e em seu 
preceito inicial (art. 178), refere-se a Ministério Público como atividade e não aos órgãos de que este 
se compõe. Os órgãos estão indicados adiante no art. 179. Assim, por similitude redacional, a 
denominação da Seção I e de seu artigo inicial (175) devem empregar a expressão Advocacia da 
União que traduz a atividade, indicando-se adiante os órgãos que esta se compõe. 
Nessas condições, sugere-se uma emenda ao art. 175 do Projeto, via de consequência, ao art. 13 
das Disposições Transitórias. 
De outro lado, de molde a evitar o privilégio concedido aos Procuradores da República pelo § 2º do 
art. 13 do Projeto, propor-se redação substitutiva assegurando a todos os membros integrantes dos 
órgãos que compõe a Advocacia da União, a opção na forma da lei, às carreiras a ela pertencentes. 
Parecer:   
   Opinando pela manutenção do texto originalmente consignado, não vemos como acolher a 
Emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30645 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado:  
Título V, Capítulo  
O Título V, Capítulo V, do Substitutivo do  
Relator passa a ter a seguinte redação:  
Capítulo V - Das Funções Essenciais aos  
Exercícios dos Poderes  
Seção I - Da Advocacia  
"Art. 174 - O advogado presta serviço de  
interesse público sendo indispensável à  
administração da Justiça.  
§ 1o. ... - Ao advogado compete a defesa da  
ordem jurídica e da legalidade da ordem  
democrática.  
§ 2o. .... - No exercício da profissão e por  
suas manifestações o advogado é inviolável.  
Seção II - Das Procuradoras Gerais da União,  
Dos Estados e do Distrito Federal.  
Art. 175 - A Procuradoria Geral da União é o  
órgão que a representa, judicial e  
extrajudicialmente, e exerce as funções da  
consultoria jurídica do Executivo e da  
administração em geral.  
§ 1o. .... - A Procuradoria-Geral da União  
tem por chefe o Procurador Geral da União, de  
livre nomeação pelo Presidente da República,  
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dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. .... - os Procuradores da União  
ingressarão nos cargos iniciais da carreira  
mediante concurso público de provas e títulos,  
sendo-lhes assegurado o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. ..... - Lei complementar, de iniciativa  
do Presidente da República, estabelecerá e  
organizará a Procuradoria Geral da União  
§ 4o. .... - Nas comarcas do interior a  
defesa da União poderá ser confiada aos  
Procuradores dos Estados ou dos Municípios, ou a  
advogados devidamente credenciados.  
Art. 176 - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seu Procuradores,  
organizados em carreira, observado o disposto no  
§ 2o. do artigo anterior.  
Seção II - Das Defensorias Públicas  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública,  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará  
a defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurando o mesmo regime do Ministério  
Público, quando em dedicação exclusiva.  
Seção IV - Do Ministério Público  
Art. 178 - O Ministério Público é instituição  
permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua  
intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indisponíveis e, juntamente  
com os advogados, defender a ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos  
princípios da unidade, indivisibilidade e  
independência funcional.  
Parágrafo Único - Lei Complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
sua independência funcional em relação aos chefes  
dos Poderes Executivos, organizará os Ministérios  
Públicos Federais e estabelecerá normas gerais  
para organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente atacado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
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Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda: 

1. Suprimir a regra do art. 179, § 3º, do Substitutivo, em que se tenta burlar a salutar regra do 
art. 62 do mesmo Substitutivo; 

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar do texto constitucional normas que, a serem acolhidas, deveriam sê-lo pela lei 

ordinária, especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32198 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo V do Título V  
Das Funções Essenciais ao Exterior dos Poderes  
Título V  
Capítulo V - Das Funções Essenciais ao  
exercício dos Poderes.  
Seção I - Da Advocacia  
Subseção I - Disposições Gerais  
Art. 124. - O advogado presta serviço de  
interesse público, sendo indispensável a  
administração da justiça.  
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade da ordem democrática;  
§ 2o. - No exercício da profissão, o advogado  
é inviolável por suas manifestações.  
Subseção II - Das Procuradorias Gerais da  
União, dos Estados e do Distrito Federal.  
Art. 125. - A Procuradoria-Geral da União é o  
órgão que a representa, judicial e  
extrajudicialmente e exerce as funções da  
consultoria jurídica do Executivo e da  
administração em geral.  
§ 1o. - A Procuradoria-Geral da União, tem  
por chefe o Procurador-Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - Os Procuradores-Gerais da União  
ingressarão nos cargos iniciais da carreira  
mediante concurso público de provas e títulos,  
sendo-lhes assegurado o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria-Geral da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados ou dos Municípios ou a advogados  
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devidamente credenciados.  
Art. 126. - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no § 2o. do artigo anterior.  
Subseção III - Das Defensorias Públicas  
Art. 127. - É instituída a Defensoria Pública  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos Estados.  
Seção II - Do Ministério Público  
Art. 128. - O Ministério Público é a  
instituição permanente, essencial à função  
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa  
da ordem jurídica da legalidade democrática e dos  
interesses sociais e individuais indisponíveis.  
§ 1o. - São princípios institucionais do  
Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e  
a independência funcional.  
§ 2o. - Ao Ministério Público fica assegurada  
a autonomia funcional e administrativa competindo-  
lhe dispor, na forma da lei, e obedecido o que  
dispõe o § 1o. do art. 224 sobre a sua organização  
e funcionamento, provendo seus cargos, funções e  
serviços auxiliares por concurso público.  
Art. 129. - Lei complementar disporá  
especificamente sobre o Ministério Público, sua  
constituição, competência, organização e  
funcionamento.  
Art. 131. - Lei complementar disporá sobre os  
Conselhos Nacional e Estaduais do Ministério Público. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias, no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda foram em parte atendidos pelo Substitutivo.  
Assim, opinamos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34391 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do art. 176, do Substitutivo do  
Relator do Projeto de Constituição, a expressão  
"privativamente". 
Justificativa: 
A emenda propõe a supressão do vocábulo “privativamente”, que consta do texto originário. Isso 
porque há hipótese nas quais se manifesta ou pode se manifestar impedimento do Procurador do 
Estado ou do Distrito Federal para a representação judicial de que se trata; em tais hipóteses, a 
representação judicial haverá de ser atribuída a profissionais contratados pelo Estado ou pelo Distrito 
Federal. 
Também em relação à atividade de prestação de consultoria jurídica, em especial a que implica a 
emissão de pareceres, cumpre seja admitida a contratação de especialistas. 
O Poder Público não pode ficar indefeso quando ocorrer um conflito entre seus interesses e os de 
seus procuradores. 
Da mesma forma, não pode ficar em situação de inferioridade, com relação aos particulares, que, 
normalmente, contratam a elaboração de pareceres, por profissionais de nomeada, para reforçar a 
defesa de seus interesses. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34738 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Capítulo V, do Título V, passa a vigorar com a seguinte redação:  
CAPÍTULO V.  
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DOS PODERES.  
SEÇÃO I  
DA ADVOCACIA.  
Art. 174. O advogado presta serviço de  
interesse público, sendo indispensáveis à  
administração da justiça.  
§ 1o. Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade da ordem democrática.  
§ 2o. No exercício da profissão e por suas  
manifestações, o advogado é inviolável.  
SEÇÃO II  
DAS PROCURADORIAS GERAIS DA UNIÃO, DOS  
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL.  
Art. 175. A Procuradoria Geral da União é o  
órgão que a representa, judicial e extra-  
judicialmente, e exerce as funções da consultoria  
jurídica do Executivo e da administração em geral.  
§ 1o. A Procuradoria Geral da União tem por  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 74  

 

chefe o Procurador-Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público,  
quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria Geral da União.  
§ 4o. Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados e dos Municípios, ou a advogados  
devidamente credenciados.  
Art. 176. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
Procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no § 2o. do artigo anterior.  
SEÇÃO III  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS  
Art. 177. É instituída a Defensoria Pública,  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público.  
SEÇÃO IV  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Art. 178. O Ministério Público é instituição  
permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua  
intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indisponíveis e, juntamente  
com os advogados, defender a ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos  
princípios da unidade, indivisibilidade e  
independência funcional.  
Parágrafo único. Lei complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando sua  
independência funcional em relação aos chefes dos  
Poderes Executivos, organizará os Ministérios  
Públicos Federais e estabelecerá normas gerais  
para a organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente atacado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
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A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda: 

1. Suprimir a regra do art. 179, § 3º, do Substitutivo, em que se tenta burlar a salutar regra do 
art. 62 do mesmo Substitutivo; 

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar do texto constitucional normas que, a serem acolhidas, deveriam sê-lo pela lei 

ordinária, especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34891 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   O Título V, Capítulo V, passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
CAPÍTULO V  
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AOS EXERCÍCIOS DOS PODERES.  
SEÇÃO I.  
DA ADVOCACIA  
Art. 174 - O advogado presta serviço de  
interesse público sendo inviolável por seus atos e  
manifestações no exercício da profissão, nos  
limites da lei.  
SEÇÃO II.  
DAS PROCURADORIAS GERAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS  
E DO DISTRITO FEDERAL  
Art. 175 - A Procuradoria Geral da União é o  
órgão que a representa judicial e extra-  
judicialmente, e exerce as funções da consultoria  
jurídica do Executivo e da administração em geral.  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público,  
quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria Geral da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados ou dos Municípios, ou a advogados  
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devidamente credenciados.  
Art. 176 - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
Procuradores, organizados em carreira, observado  
o disposto no § 2o. do artigo anterior.  
Seção III  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública,  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo único - Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em decisão exclusiva.  
Seção IV  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Art. 178 - O Ministério Público é  
instituição permanente, indispensável à função  
jurisdicional nos feitos em que a lei determine a  
sua intervenção, cabendo-lhe velar pelos  
interesses sociais e individuais indisponíveis e,  
juntamente com os advogados, defender a ordem  
jurídica e a legalidade democrática, atuando  
dentro dos princípios da unidade,  
indivisibilidade e independência funcional.  
Parágrafo único - Lei Complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
sua independência funcional em relação aos chefes  
dos Poderes Executivos, organizará os Ministérios  
Públicos Federais e estabelecerá normas gerais  
para a organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros do Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte do processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
Parecer:   
   Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sistematização, somos pela aprovação da 
emenda. 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
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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 V 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS Á ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
[...] 
SEÇÃO II 
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
[...] 
Art. 157. A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal serão 
organizadas em carreira, observado o disposto no Parágrafo 2º do artigo anterior, segundo o que 
dispuser a lei estadual e federal. 
[...] 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

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

       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
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     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 

     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 

     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     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. 
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Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para 
proposta de emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às 
realidades de nosso País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior 
celeridade, à distribuição da Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria 
Pública. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, 
votarei pela aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão 
de Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI e Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, 
II, III, IV, V, VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I 
do Art. 67, § 3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 
("caput") e seu Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 
(“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
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. 
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117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), §§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 
("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; 
Art. 112 ("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo 
Roberto, Emenda nº 1255-8 - Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', 
"n”, "o", "p”, "q" e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas 
"a", "b", "c", "d", "e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único 
do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 
("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; 
Art. 136 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; 
Art. 138 ("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas 
“a” e "b" e Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 
("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") 
e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 
5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; 
Art. 153 ("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00089 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 137 do Projeto de  
Constituição (B) - 2o. Turno, a seguinte redação:  
Artigo 137 - .........................  
§ 4o. - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal serão exercidas pelas respectivas  
Advocacias-Gerais organizadas em carreira e  
observado o disposto no § 2o. deste artigo.  
***RETIRADA PELO AUTOR*** 
Justificativa: 
A adoção da denominação “Advocacia Geral da União” para a instituição que exerce a representação da 
União e as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, traz como consectário 
natural a doção da mesma denominação para idênticas funções a nível estadual, ou seja, Advocacia Geral do 
Estado. 
O próprio projeto já consagrou tal nomenclatura ao disciplinar, no artigo 237, VIII, a situação de tal instituição 
nos novos Estados da Federação. 
Igualmente, a remissão ao artigo 240 não é da melhor técnica legislativa, posto que redundante, haja vista 
que a carreira de Advogado do Estado está prevista no Título IV e, assim, automaticamente, abrangida 
diretamente pelo dispositivo em questão. 
Aliás, observe-se que a expressão “Procuradores” não constava do texto originariamente aprovado – e o que 
se pretendia, à época, era evitar denominações semelhantes para cargos com funções diversas. Procurador 
do Estado e Procurador de Justiça. 
Parecer:   
   Sob o argumento de que, criada a Advocacia Geral da União, as correspondentes atribuições, nos Estados, 
deveriam ser deferidas a órgão com igual denominação, é proposta Emenda tendente a alterar a redação do 
§ 4o. do art. 137, para estabelecer que as funções que o dispositivo deixa ver caberem aos Procuradores dos 
Estados e do Distrito Federal, seriam exercidas através das "Advocacias Gerais".  
A Separação das atribuições, que hoje se confundem na competência do Ministério Público da União, 
justifica que, em relação às que deixarão de caber a essa instituição, se institua órgão com denominação 
específica.  
Nos Estados e no Distrito Federal essa divisão de competências já existe, não havendo razão para que as  
entidades que respondem por idênticas às que passarão, na União, a ser deferidas à sua Advocacia Geral, 
mudem de denominação.  
Pelas precedentes razões, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00773 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda supressiva do artigo 137 e seus  
parágrafos, da Seção II, do Capítulo IV, do Título IV.  
Suprima-se o artigo 137 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo princípio da legalidade – e tendo em vista o controle dos atos 
administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – constitui mister que 
extrapola em muito o âmbito dos critérios de mera administração. 
A relevância dos bens, interesses e serviços que ela envolve exige – como, aliás, se exige para a tutela dos 
denominados interesses difusos – que seja atribuída, na esfera federal, à única instituição apta, normativa e 
filosoficamente, a esse indelegável oficio: a Procuradoria Geral da República, órgão indissociado do 
Ministério Público Federal. 
A norma que se pretende suprimir cria a Advocacia geral da União, com funções de representação judicial e 
extrajudicial da União, e atribui-lhe atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, 
conforme for disposto em lei complementar. 
Trata-se de uma onerosa, inútil e perigosa inovação no Direito Constitucional brasileiro, sem precedentes nas 
constituições dos povos cultos. 
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É oneroso, porque o ambicioso e amplo leque de competência proposto para esse novo órgão da 
Administração, por certo acarretará vultosas despesas de criação, instalação e manutenção, dignas de mais 
um dos seus legendários “elefantes brancos”. 
É inútil, porque, na realidade, o novo órgão passaria a exercer as atribuições que já estão sendo exercidas 
em proficiência por outros órgãos, como a Procuradoria Geral da República, no caso da representação 
judicial; a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no da representação extrajudicial; a Consultoria Geral da 
República, no da consultoria jurídica; e as Assessorias Jurídicas dos Ministérios no do assessoramento 
jurídico. E enfim, perigosa, para a Administração e para o contribuinte, porque um órgão da tamanha 
dimensão e com tão grandes e relevantes funções poderá servir de instrumentos de manobra de eventuais 
detentores do poder, com convicções menos patrióticas. 
As considerações ora colocadas sugerem a indagação seguinte a quem aproveitaria, na atual conjuntura 
política, a transformação da Consultoria Geral da República num Super Poder exclusivamente submetido ao 
Presidente da República, a custa do esvaziamento do Ministério Público Federal, justamente agora que, pelo 
novo texto constitucional, ele terá maior independência para zelar pela coisa pública? 
A permanência do texto do artigo 137 constitui uma agressão ao princípio dos freios e contrapesos (de 
Montesquieu), porquanto, enquistado na Constituição e sendo seu titular nomeado e exonerado ao nuto do 
Poder Executivo, sem a participação do Legislativo, o Super-Órgão poderá atuar com a desenvoltura de 
quem não tem compromisso com o povo, nem com os demais Poderes, mas que será sempre dócil àquele 
que o tem nas mãos – em suma, um Super Poder ao serviço exclusivo do Chefe do Executivo e sem 
qualquer dever ou controle em face do Poder Legislativo. 
Não será isso a mais patente negação do princípio da autonomia e do equilíbrio dos Poderes? Não estará 
sendo restaurada, sob o disfarce da Advocacia da União, a supremacia do Poder Executivo e o pleno arbítrio 
do Presidente da República? 
Parecer:   
   Propõe-se, com a presente Emenda, a supressão do art. 137, que trata da Advocacia Geral da União.  
Alega o nobre Autor da Emenda, em prol da respectiva iniciativa, a desnecessidade de tal órgão cujas 
atribuições já são hoje exercidas "com proficiência por outros órgãos", em que se inclui o Ministério Público.  
Foi justamente para desatrelar o Ministério Público da vinculação funcional com qualquer Poder, 
notoriamente o Executivo, entregando a representação judicial da União e dos Estados aos respectivos 
serviços jurídicos, que se institui a Advocacia Geral da União e se determina que as correspondentes 
atribuições suas, nos Estados e no Distrito Federal, sejam exercitadas pelas respectivas Procuradorias.  
Com a criação desse Órgão, pode, então, o Ministério Público exercitar mais desenvoltamente sua nobre 
missão de fiscal do cumprimento da lei no mais amplo sentido, tendo em vista, notadamente, os interesses 
gerais da coletividade.  
Releva notar que, como não se propõe, ao lado da supressão em causa, o retorno das competências que 
passariam à Advocacia da União, a defesa dos respectivos interesses ficariam sem ter um órgão para 
promovê-la.  
Somos, pelas precedentes razões, contrários à aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:01583 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 137, § 4o. - Projeto (B)  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 137, a  
expressão "exercidas pelos respectivos Procuradores". 
Justificativa: 
O texto aprovado em primeiro turno não restringia o exercício da representação judicial e a consultoria 
jurídica aos “Procuradores respectivos”. Altera-se completamente o sentido da disposição que, ao invés de 
determinar a organização em carreira da representação judicial e da consultoria jurídica, torna privativo dos 
“Procuradores” o exercício de tais atividades. 
Parecer:   
   Trata-se de restabelecer o texto aprovado em 1o. turno, que fora objeto de aperfeiçoamento. Outra opção 
não nos resta senão acolher a emenda.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE W 

 
     EMENDA:00114 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Art... Os Procuradores do Estado e do  
Distrito Federal exercerão a representação  
judicial e a consultoria jurídica das respectivas  
unidades federadas, organizados em carreira, com  
ingresso mediante concurso público de provas e  
títulos, aplicando-se-lhes a regra do art. 135" 
Justificativa: 
Trata-se de definir expressamente a nomenclatura de carreiras que, preexistentes à Constituição de 1988, 
foram alçadas à norma fundamental federal, colocando na ordem direta o texto do antigo § 4º do art. 132, 
proporcionando maior clareza e precisão de leitura. 
Assim, os órgãos respectivos confirmarão seus atuais misteres, compatibilizados, todavia, com a regra 
superior do texto constitucional, sendo-lhes reservada sua titulação peculiar, de modo a aplicar, com toda a 
rigidez possível, o mandamento do concurso público. 
   
   EMENDA:00178 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 132 a seguinte redação:  
Art. 132 - Os Advogados dos Estados e do  
Distrito Federal exercerão a representação  
judicial e a consultoria jurídica das respectivas  
unidades federadas, organizadas em carreira cujo  
ingresso dependerá de concurso público de provas e  
títulos, observado o disposto no artigo 135. 
Justificativa: 
O Projeto “C” adotou a terminologia “Advocacia-Geral”, para designar a instituição que defende a União, 
prestando, ainda, consultoria ao Poder Executivo. Nesse sentido, confira-se os artigos 131 e 84, parágrafo 
único do Projeto “C”. 
Então, quem presta essa consultoria e defende a União são seus Advogados, chefiados pelo Advogado-
Geral. 
No entanto, no artigo 132, em lugar de empregar-se terminologia consentânea com o Projeto, foi utilizada a 
expressão “Procuradores”, quando deveria ser “Advogados dos Estados e do Distrito Federal”. 
O mesmo ocorre em relação ao artigo 69, do ADCT, pois ali o Projeto fala em “Procuradorias Gerais”, quando 
deveria mencionar “Advocacias-Gerais”, a exemplo do mencionado no artigo 234, VIII, que, com exatidão, 
dispõe: “Procuradoria Geral” (Ministério Público), “Advocacia geral” (Advogados do Estado) e “Defensoria 
Geral do Estado” (Defensores Públicos). Na mesma trilha, como se vê, também o art. 69 do ADCT deve 
sofrer alterações de redação. 
   
   EMENDA:00385 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Art. 132.  
Onde se lê: "os procuradores dos Estados e do  
Distrito Federal...." 
leia-se: "Os Procuradores do Estado e do  
Distrito Federal....” 
Justificativa: 
No definir-se a nomenclatura de carreiras que, preexistentes à Constituição de 1988, foram alçadas a norma 
fundamental federal, impõe-se sejam tais carreiras grafadas em maiúscula a consoante, aliás, a sistemática 
do Projeto que refere, por exemplo, Procuradores da República (art. 29, § 2º das Disposições Transitórias). 
Pelo mesmo motivo é inapropriado a pluralização “dos Estados”, eis que se não trata de mero conjunto, da 
totalidade numérica dos integrantes das Procuradorias Gerais dos Estados, porém das carreiras que no 
Estado-membro, unidade da Federação, exercem a representação judicial e a consultoria jurídica. A 
expressão que no mesmo dispositivo se contém, reforça de modo inequívoco a emenda ora proposta: “das 
respectivas unidades federadas”.  
   
   EMENDA:00680 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo V  
Seção II  
Acrescentar ao art. 132, Parágrafo único do seguinte teor:  
Art. 132 - ...............................................  
Parágrafo único: O disposto neste artigo  
aplica-se aos Procuradores dos Municípios, quando  
houver. 
Justificativa: 
A referência aos Municípios se impõe como forma de compatibilizar o dispositivo ao tratamento isonômico 
conferido pelo novo Texto Constitucional aos demais entes políticos. Alçados os Municípios aos status de 
entes políticos federativos (conf. Art. 1º), importaria num descompasso inadmissível com o sistema jurídico 
constitucional recém-inaugurado que fossem olvidados na regra sub examine, mormente quando esta 
assume um caráter altamente moralizante. 
O dispositivo proposto impedirá o ingresso de advogados, nas Procuradorias Municipais, sem a prestação de 
concurso público de provas e títulos ou por transferência de outros quadros. 

___________________________________________________________________ 
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