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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. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:01324 DT REC:22/04/87 
Autor:   

   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE OS CASOS EM QUE OS ADVOGADOS INSCRITOS  
NA OAB NÃO POSSAM SER PRESOS, SALVO EXCEÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06415 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA  
PROFISSÃO; A COMPETÊNCIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, COMO  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08678 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A INVIOLABILIDADE DO ADVOGADO NO  
EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO E QUE ATRIBUA COMPETÊNCIA À ORDEM DOS  
ADVOGADOS DO BRASIL PARA TOMAR UMA SÉRIE DE MEDIDAS. 
   
   SUGESTÃO:08739 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 

                                                      
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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Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A FUNÇÃO DO ADVOGADO E SOBRE A COMPETÊNCIA  
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, COMO ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:08888 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ADVOGADO. 
   
   SUGESTÃO:11081 DT REC:23/07/87 
Entidade:   

   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE 
JACIR FURLAN - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SANTA BARBARA D'OESTE CEP: 13450 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A MAGISTRATURA, O MINISTÉRIO PÚBLICO E A  
INVIOLABILIDADE DOS ADVOGADOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 
   
   SUGESTÃO:11352 DT REC:03/08/87 
Entidade:   

   SIND. DOS TRAB. NAS IND. DO TRIGO, MILHO, E ETC, REF. 
DE SAL, AZEITE E ÓLEOS, RAÇÕES, DOCES E CONSERVAS, 
MASSAS E BISCOITOS DE SÃO PAULO. MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE INTEGRE O ADVOGADO COMO PARTE INDISPENSÁVEL DO PODER  
JUDICIÁRIO E DEFINA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   
   SUGESTÃO:11432 DT REC:10/08/87 
Entidade:   

   SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO FUMO DE SÃO 
PAULO, SP 
ELPÍDIO LUIZ BENETTE - PRESIDENTE MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS QUE DISCIPLINEM A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO E  
INTEGREM O ADVOGADO COMO PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. 
   
   SUGESTÃO:11495 DT REC:10/08/87 
Entidade:   

   COMISSÃO PRÓ-CONSTITUINTE DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO-SP 
CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO 
MUNICÍPIO: DESCALVADO CEP: 13690 UF : SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPETÊNCIA DO ADVOGADO; SOBRE O PODER  
JUDICIÁRIO; EDUCAÇÃO; DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS; PODER  
LEGISLATIVO E REFORMA AGRÁRIA. 

 

2 – Audiências públicas 

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

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

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 8º - Com a Magistratura e o Ministério Público, o Advogado presta serviço de 

interesse público, sendo indispensável à administração da Justiça. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 7º - O advogado, juntamente com a Magistratura e o Ministério Público, presta 

serviço de interesse público, sendo indispensável à administração da Justiça. 

Parágrafo único - Ressalvada a responsabilidade pelos abusos que cometer, 

o advogado é inviolável, no exercício da profissão e no âmbito de sua atividade, por 

suas manifestações escritas e orais.  

 

Consulte na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do 
Ministério Público a votação do Anteprojeto da Subcomissão.  
Publicação: DANC, 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 3, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-
poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 109 - O advogado e inviolável no estrito exercício da profissão, ressalvados os 

casos de calúnia, difamação e injúria, a que se aplica apenas a imunidade 

processual. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 140 - Com a Magistratura e o Ministério Público, o advogado presta serviço de 

interesse público, sendo indispensável à administração da Justiça.  

Parágrafo único - Ressalvada a responsabilidade pelos abusos que cometer, 

o advogado é inviolável, no exercício da profissão e por suas manifestações 

escritas e orais. 

 

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo a votação da redação final do Anteprojeto da Comissão.  
Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

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

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 240 - Com a Magistratura e o Ministério Público, o advogado presta serviço de 

interesse público, sendo indispensável à administração da Justiça.  

Parágrafo único - Ressalvada a responsabilidade pelos abusos que cometer, 

o advogado é inviolável, no exercício da profissão e por suas manifestações 

escritas e orais. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 48 - Com a Magistratura e o Ministério Público, o advogado presta serviço de 

interesse público, sendo indispensável à administração da Justiça.  

Parágrafo único - Ressalvada a responsabilidade pelos abusos que cometer, 

o advogado é inviolável no exercício da profissão e por suas manifestações escritas 

e orais. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 23.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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.  

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 35.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 145 - O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável, 

por seus atos e manifestações, nos limites da lei. 

 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

Art. 152. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável, 

por seus atos e manifestações, nos limites da lei. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2040, art. 158. 

 

Foram apresentados, discutidos e votados dois Destaques: 

Requerimento de destaque nº 730, supressivo, foi rejeitado.  

Requerimento de destaque nº 1309, da Emenda nº 01514. A emenda foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 09/04/1988, a partir da 

p. 9265. 

 

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

2º) 

Art. 138. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável 

por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável 

por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável 

por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 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. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/222anc09abri1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00023 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   

 No capítulo do Poder Judiciário, no  
anteprojeto apresentado pela respectiva  
subcomissão, ao art. 8o., acrescente-se o seguinte  
parágrafo único:  
"Parágrafo único. Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável, no exercício da profissão e  
no âmbito de sua atividade por suas manifestações  
escritas e orais."  
Justificativa:  

O advogado é um profissional do conflito, ele  atua sempre onde existe um conflito, visando a sua  composição e 
a celebração da paz, com a  realização da justiça.  
Em seu trabalho, inevitavelmente o advogado  desagrada a parte contrária e, muitas vezes,  incomoda juízes, 
promotores e outras autoridades.   
Por isso mesmo, inúmeras vezes os advogados sofrem constrangimentos, coações e ameaças, que redundam  
em prejuízo para seu constituinte, para fiel observância da lei e para a própria realização da justiça.  
Para que o advogado possa exercer sua tarefa com liberdade, com destemor e com toda intensidade necessária 
é imprescindível a garantia da inviolabilidade, não como uma prerrogativa pessoal de qualquer bacharel em 
Direito, mas como um atributo inerente ao exercício da profissão, apenas em seu âmbito, ficando claro que 
abuso não serão tolerados.  
O anteprojeto já reconhece que o advogado exerce uma função pública, indispensável para a execução de uma 
das atividades de governo, a função jurisdicional. É indispensável que lhe dê condições para exercer plenamente 
essa atividade, sem o que o próprio Poder Judiciário, encarregado da atividade jurisdicional, ficará mutilado.  
Sala da Subcomissão, maio de 1987. 
   
   EMENDA:00059 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   No capítulo do Poder Judiciário, no  
anteprojeto apresentado pela respectiva  
subcomissão, ao art. 8o., acrescente-se o seguinte  
parágrafo único:  
"Parágrafo único. Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável, no exercício da profissão e  
no âmbito de sua atividade, por suas manifestações  
escritas e orais." 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Justificativa:  

O advogado é um profissional do conflito, ele atua sempre onde existe um conflito, visando a sua composição e a 
celebração da paz, com a realização da justiça.  
Em seu trabalho, inevitavelmente o advogado desagrada a parte contrária e, muitas vezes, incomoda juízes, 
promotores e outras autoridades.  
Por isso mesmo, inúmeras vezes os advogados sofrem constrangimentos, coações e ameaças, que redundam  
em prejuízo para seu constituinte, para fiel observância da lei e para a própria realização da justiça.  
Para que o advogado possa exercer sua tarefa com liberdade, com destemor e com toda intensidade necessária 
é imprescindível a garantia da inviolabilidade, não como uma prerrogativa pessoal de qualquer bacharel em 
Direito, mas como um atributo inerente ao exercício da profissão, apenas em seu âmbito, ficando claro que 
abuso não serão tolerados.  
O anteprojeto já reconhece que o advogado exerce uma função pública, indispensável para a execução de uma 
das atividades de governo, a função jurisdicional. É indispensável que lhe dê condições para exercer plenamente 
essa atividade, sem o que o próprio Poder Judiciário, encarregado da atividade jurisdicional, ficará mutilado.  
Sala da Subcomissão, em 
 
   
   EMENDA:00094 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se Seção IV ao Capítulo I do Anteprojeto:  
SEÇÃO IV  
"Art. 1o. O advogado presta serviço de  

interesse público indispensável à administração da  
justiça, é inviolável no exercício de sua  
profissão e no âmbito de sua atividade, por suas  
manifestações escritas e orais, salvo no caso de  
crime contra a honra.  
Art. 2o. À Ordem dos Advogados do Brasil,  
instituição autônoma e permanente, entre outras  
atribuições legais, compete:  
a) defender a Constituição, pugnar pela boa  
aplicação das leis e contribuir para o  
aperfeiçoamento das instituições;  
b) integrar necessariamente órgãos que venham  
a ser instituídos para a defesa dos direitos humanos;  
c) ajuizar ação de inconstitucionalidade.  
Art. 3o. Um quarto das vagas de qualquer  
tribunal deve ser provido por membros do  
Ministério Público e por advogados que estejam no  
efetivo exercício da profissão, todos de notório  
merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo  
menos, de prática forense, fazendo-se obrigatória  
alternância entre as duas categorias, escolhidas  
por deliberação de todos os seus integrantes.  
Art. 4o. As decisões judiciais que resultem  
em condenação de advogado por atos praticados no  
exercício de sua profissão, decorrente de processo  
instaurado em razão de conflito com magistrado,  
serão homologadas pela Câmara dos Deputados ou  
pelas Assembleias Legislativas quando envolverem  
magistrados estaduais. Por decisão de 2/3 de seus  
membros, a Câmara dos Deputados ou Assembleias  
Legislativas poderão reexaminar a decisão judicial.  
Parágrafo único. Quando a decisão final  
houver sido proferida pelo Supremo Tribunal  
Federal, a homologação será, em qualquer caso, da  
competência da Câmara dos Deputados." 
Justificativa:  
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Emenda sem justificativa.  
   
   EMENDA:00375 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   

   Art. Ao lado da Magistratura e do  
Ministério Público, o advogado presta serviço de  
interesse público, sendo indispensável à  
administração da Justiça.  
§ 1o.O advogado é inviolável, no exercício de  
sua profissão e no âmbito de sua atividade, por  
suas manifestações escritas e orais. 
Justificativa:  

Faz-se necessário institucionalizar o advogado como elemento básico a estruturação da justiça brasileira. É o 
advogado que aciona os Tribunais, que exige a fixação de normas e o cumprimento da lei. É o advogado que 
busca a justiça nas bases da sociedade para determinar as normas de convivência social.  
É o advogado o grande articulador das relações interpessoais e o formulador de toda a ordem necessária ao 
desenvolvimento econômica e social de um país.  
É o profissional que se antecede a qualquer outro. É, portanto, o ator da grande estruturação de uma sociedade.  
Para o desempenho de suas atividades, o advogado liberdade plena e a segurança necessárias, através de 
imunidades no exercício de sua profissão.  
Deve-se não só reparar a distorção, mas colocar no seu pedestal o profissional que faz a administração da 
justiça neste país.  
 
   
   EMENDA:00413 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se Seção IV ao Capítulo I do Anteprojeto:  
"SEÇÃO IV  
Art. 1o. O advogado presta serviço de  

interesse público indispensável à administração da  
justiça, é inviolável no exercício de sua  
profissão e no âmbito de sua atividade, por suas  
manifestações escritas e orais, observada, no  
entanto, a imunidade judiciária, na forma da lei.  
Art. 2o. A Ordem dos Advogados do Brasil,  
instituição autônoma e permanente, entre outras  
atribuições legais, compete:  
a) defender a Constituição, pugnar pela boa  
aplicação das leis, e contribuir para o  
aperfeiçoamento das instituições;  
b) integrar necessariamente órgãos que venham  
a ser instituídos para a defesa dos Direitos  
Humanos;  
c) ajuizar ação de inconstitucionalidade.  
Art. 3o. Um quarto das vagas de qualquer  
Tribunal deve ser provido por membros do  
Ministério Público e por advogados que estejam no  
efetivo exercício de profissão, todos de notório  
merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo  
menos, de prática forense, fazendo-se obrigatória  
alternância entre as duas categorias, escolhidas  
por deliberação de todos os seus integrantes.  
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Art. 4o. As decisões judiciais que resultem  
em condenação de advogado por atos praticados no  
exercício de sua profissão, decorrente de processo  
instaurado em razão de conflito com magistrado,  
serão homologadas pela Câmara dos Deputados, ou  
pelas Assembleias Legislativas quando envolverem  
magistrados estaduais. Por decisão de dois terços  
de seus membros, a Câmara dos Deputados ou  
Assembleias Legislativas poderão reexaminar a  
decisão judicial.  
§ 1o. Quando a decisão final houver sido  
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a  
homologação será, em qualquer caso, da competência  
da Câmara dos Deputados.  
§ 2o. Compete originariamente aos Tribunais  
de Justiça julgar os crimes neste artigo mencionados.  
Art. 5o. Ao advogado é assegurado reunir-se  
reservadamente a pessoa presa ou detida, mesmo em  
regime de incomunicabilidade. É assegurado ao  
advogado, acesso a inquéritos ou investigações  
criminais sigilosas." 
Justificativa: 

A inserção da Ordem dos Advogados do Brasil e do exercício da advocacia na Constituição torna-se 
indispensável quando se procura elaborar uma Constituição com compromissos democráticos. 
Poderá parecer a muitos, estranho. Mas, a proteção dos direitos individuais e coletivos, a garantia da 
estabilidade das instituições, a continuidade do desenvolvimento e as mudanças sociais pacíficas e civilizadas, 
repousam na imensa e vasta batalha dos tribunais e juizados, onde as normas e o direito adquirem a vida e têm 
sua concretude revelada aos cidadãos. Isto é serviço público dos mais relevantes. 
Em torno dessa ampla batalha surgem muitos conflitos nos embates cotidianos entre advogados, magistrados e 
membros do Ministério Público. É preciso preservar e cuidar dessa arena onde os conflitos se solucionam, a paz 
se alcança e a democracia se salva protegendo todos os seus agentes. O advogado é um agente fundamental 
em todos os seus aspectos. 
Este é o alcance das propostas. 
   
   EMENDA:00560 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Inclua-se o Parágrafo único, art. 8o., da  
Seção I, com a seguinte redação.  
"Art. 8o. ..................................  
Parágrafo único. O advogado é inviolável, no  
exercício da profissão e no âmbito de sua  
atividade, por manifestações escritas e orais." 
Justificativa: 

Reconhecida a indispensabilidade do advogado, de igual modo é fundamental que lhe seja assegurada a 
inviolabilidade, como garantia do múnus público que presta à causa da Justiça. 
   
   EMENDA:00566 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se a Seção I do Capítulo do Poder  
Judiciário pela seguinte:  
"CAPÍTULO  
Do Poder Judiciário  
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SEÇÃO I  
Disposições Gerais  
[...] 
Art. 9º. Com a Magistratura e o Ministério  

Público o advogado ou o defensor público prestam  
serviço de interesse público, sendo indispensáveis  
à administração da justiça.  

Art. 10. A lei poderá criar varas distritais,  
subdividindo o foro da Comarca definindo a  
respectiva jurisdição territorial.  
Art. 11. As serventias judiciais são  
oficiais, remunerados seus titulares e servidores  
exclusivamente pelos cofres públicos, estando  
subordinadas ao juízo do respectivo foro. As  
extrajudiciais subordinam-se aos Tribunais de  
Justiça dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios, e ao foro das respectivas Comarcas,  
dispondo as leis de organização judiciária sobre  
as carreiras de cargos, sendo o provimento inicial  
de todas as serventias dependente de aprovação em  
concurso de provas e títulos.  
Art. 12. O Poder Judiciário receberá o  
numerário correspondente à sua dotação  
orçamentária através de duodécimos, repassados aos  
respectivos Tribunais, até o dia dez de cada mês,  
sob pena de crime de responsabilidade,  
prestando estas contas semestralmente aos Poderes  
Legislativo e Executivo e fazendo publicar na  
mesma periodicidade demonstrativo da aplicação dos  
seus recursos." 
Justificativa: 

A presente emenda que propõe a substituição da Seção I do Anteprojeto do eminente relator, decorre do fato de 
serem modificações correlatas, com a consequente alteração de outros dispositivos.  
 
 
___________________________________________________________________ 

FASE E 

    EMENDA:00647 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 7o. do Capítulo I (do  
Poder Judiciário) Seção I (Disposições Gerais), do  
Projeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do  
Ministério Público, após a expressão advogado: "ou  
Defensor Público", mantendo-se inalterado o artigo  
nas enunciações restantes. 
Justificativa: 

Trata-se de medida necessária a adaptação do dispositivo constante do art. mencionado com a grande 
conquista, inclusa no texto do projeto da Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público, referente à 
institucionalização da Defensoria Pública.  
Desnecessária especificar justificações maiores quanto à imprescindibilidade da presente emenda, que se 
fundamenta em razões obvias e pacíficas.  
Vale, todavia, sempre assegurar que a Defensoria Pública, instituída como se encontra no projeto em debate, 
representará a grande democratização da justiça brasileira, que deixará de ser elitizada, como no momento se 
encontra, para ser facultada, também, à grande maioria da população, constituída de pobres, carentes ou 
miseráveis.  
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É, sem dúvida, a formalização dessa imprescindível instituição, dentro dos parâmetros do ordenamento 
constitucional, que haverá de concretizar os anseios de uma justiça eficiente, moderna e, sobretudo, acessível a 
todos os brasileiros.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01064 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 7o. do anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Judiciário e do Ministério Público - III C -  
a seguinte redação:  
Art. 7o. - O advogado presta serviços de  
relevante interesse público, indispensável à  
administração da justiça e é inviolável no  
exercício da profissão. 
Justificativa: 

A redação proposta mantem o mesmo espírito da original, com economia de palavras.  
Por outro lado, afasta o condicionante inicial contido no parágrafo único da redação original, posto que tal 
condicionante abuso no exercício do direto – é restrição geral que se contem em todo o exercício, sendo, 
portanto, desnecessária a promulgação.  
Parecer:   

   Aprovada. 
   
   EMENDA:01097 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   

   SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Dá ao parágrafo único do art. 7o., a seguinte redação:  
"O advogado é inviolável no exercício da  
profissão e no estrito âmbito das funções  
advocatícias, ressalvados os casos de calúnia,  
difamação e injúria, a que se aplica apenas a  
imunidade processual." 
Justificativa: 

Não basta, como define o anteprojeto, comunicar que o advogado é indispensável à administração da justiça. À 
semelhança do que acontece com a Magistratura e o Ministério Público, é preciso dotar sua atividade de 
garantias.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01219 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   

   Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público  
Acrescentar ao art. 7o. o seguinte:  
"Parágrafo: À Ordem dos Advogados do Brasil,  
entre outras atribuições legais, compete:  
a) defender a Constituição, pugnar pela boa  
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aplicação das leis, e contribuir para o  
aperfeiçoamento das instituições jurídicas;  
b) integrar necessariamente órgãos  
instituídos para defesa dos direitos humanos. 
Justificativa: 

Trata-se, em parte, da constitucionalização de preceitos já existentes em lei ordinária.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01246 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Dê-se nova redação ao art. 7o.:  
Art. 7o. - O advogado presta serviço de  

interesse público indispensável à administração da  
justiça, é inviolável no exercício de sua  
profissão e no âmbito de sua atividade, por suas  
manifestações escritas e orais, observada, no  
entanto, a imunidade judiciária, na forma da lei.  
§ 1o. - A Ordem dos Advogados do Brasil,  
instituição autônoma e permanente, entre outras  
atribuições legais, compete: a) defender a  
Constituição, pugnar pela boa aplicação das leis,  
e contribuir para o aperfeiçoamento das  
instituições; b) integrar necessariamente órgãos  
instituídos para a defesa dos Direitos Humanos.  
§ 2o. - As decisões judiciais que resultem em  
condenações de advogado por atos praticados no  
exercício de sua profissão, decorrente de processo  
instaurado em razão de conflito com magistrado,  
serão homologados pela Câmara dos Deputados, ou  
pelas Assembleias Legislativas quando envolverem  
magistrados estaduais. Por decisão de dois terços  
de seus membros, a Câmara dos Deputados ou  
Assembleias Legislativas poderão reexaminar a  
decisão judicial.  
§ 3o. - Quando a decisão final houver sido  
proferida pelo Supremo Tribunal, a homologação  
será, em qualquer caso, da competência da Câmara  
dos Deputados.  
§ 4o. - Compete originariamente aos Tribunais  
de Justiça julgar os crimes neste artigo  
mencionado.  
§ 5o. - Ao advogado é assegurado reunir-se  
reservadamente a pessoa presa ou detida, mesmo em  
regime de incomunicabilidade. É assegurado ao  
advogado acesso a inquéritos ou investigações  
criminais sigilosas. 
Justificativa: 

A isenção da Ordem dos Advogados do Brasil e do exercício da advocacia na Constituição torna-se 
indispensável quando se procura elaborar uma Constituição com compromissos democráticos.  
Poderá parecer a muitos, estranho. Mas, a proteção dos direitos individuais e coletivos, a garantia da 
estabilidade das instituições, a continuidade do desenvolvimento e as mudanças sociais pacíficas e civilizadas, 
repousam na imensa e vasta batalha dos tribunais e juizados, onde as normas e o direito adquirem vida e têm 
sua concretude revelada aos cidadãos. Isto é serviço público dos mais relevantes.  
Em torno dessa ampla batalha surgem conflitos nos embates cotidianos entre advogados, magistrados e 
membros do Ministério Público. É preciso preservar e cuidar dessa arena onde os conflitos se solucionam, a paz 
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se alcança e a democracia se salva protegendo todos os seus agentes. O advogado é um agente fundamental 
em todos os seus aspectos.  
Este é o alcance das propostas.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente. 
 
___________________________________________________________________ 

FASE G 

 EMENDA:00002 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Dê-se nova redação ao art. 109,  
acrescentando-se-lhe os seguintes parágrafos:  
"Art. 109 - O advogado presta serviço de  

interesse público indispensável à administração da  
justiça, é inviolável no exercício de sua  
profissão e no âmbito de sua atividade, por suas  
manifestações escritas e orais, observada, no  
entanto, a imunidade judiciária, na forma da lei.  
§ 1o. - A Ordem dos Advogados do Brasil,  
instituição autônoma e permanente, entre outras  
atribuições legais, compete: a) defender a  
Constituição, pugnar pela boa aplicação das leis,  
e contribuir para o aperfeiçoamento das  
instituições; b) integrar necessariamente órgãos  
instituídos para a defesa dos Direitos Humanos.  
§ 2o. - As decisões judiciais que resultem em  
condenações de advogado por atos praticados no  
exercício de sua profissão, decorrente de processo  
instaurado em razão de conflito com magistrado,  
serão homologadas pela Câmara dos Deputados, ou  
pelas Assembleias Legislativas quando envolverem  
magistrados estaduais. Por decisão de dois terços  
de seus membros, a Câmara dos Deputados ou  
Assembleias Legislativas poderão reexaminar a  
decisão judicial.  
§ 3o. - Quando a decisão final houver sido  
proferida pelo Supremo Tribunal, a homologação  
será, em qualquer caso, da competência da Câmara  
dos Deputados.  
§ 4o. - Compete originariamente aos Tribunais  
de Justiça julgar os crimes neste artigo  
mencionado.  
§ 5o. - Ao advogado é assegurado reunir-se  
reservadamente a pessoa presa ou detida, mesmo em  
regime de incomunicabilidade. É assegurado ao  
advogado acesso a inquéritos ou investigações  
criminais sigilosas. 
Justificativa: 

A inserção da Ordem dos Advogados do Brasil e do exercício da advocacia na Constituição torna-se 
indispensável quando se procura elaborar uma Constituição com compromissos democráticos.  
Poderá parecer a muitos, estranho. Mas, a proteção dos direitos individuais e coletivos, a garantia da 
estabilidade das instituições, a continuidade do desenvolvimento e as mudanças sociais pacíficas e civilizadas, 
repousam na imensa e vasta batalha dos tribunais e juizados, onde as normas e o direito público dos mais 
relevantes.  
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Em torno dessa ampla batalha surgem muitos conflitos nos embates cotidianos entre advogados, magistrados e 
membros do Ministério Público. É preciso preservar e cuidar dessa arena onde os conflitos se solucionam, a paz 
se alcança e a democracia se salva protegendo todos os seus agentes. O advogado é um agente fundamental 
em todos os seus aspectos.  
Este é o alcance das propostas.  
Parecer:   

   Contrário. O texto do anteprojeto trata a questão de forma mais adequada. 
   
   EMENDA:00209 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Art. 108 e 109, modificar a redação:  
"Art. 108. O advogado é inviolável no estrito  
exercício da profissão, ressalvados os casos da  
calúnia, difamação e injúria, a que se aplica  
apenas a imunidade processual.  
Art. 109. Onde não houver Procuradoria do  
Estado institui-se a Defensoria Pública aos  
juridicamente necessitados em todas as instâncias,  
conforme dispuser a lei complementar." 
Justificativa: 

A colocação do Relatório equipara os defensores públicos aos promotores públicos, via de consequência aos 
magistrados, atribuindo-lhes se mesmas garantias, prerrogativas e direitos. Amesquinha a classe dos advogados 
no exercício profissional, tornando o defensor público padrão, quando não passa da espécie.  
Parecer:   

   Contrário. A matéria já está regulamentada de forma correta no texto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00270 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   

   EMENDA: Alterar a redação do artigo 109 do  
Substitutivo, que passa a ser a seguinte:  
"Art. 109 - Juntamente com a Magistratura e o  
Ministério Público, o Advogado presta serviço de  
interesse público, sendo inviolável no exercício e  
no âmbito de sua atividade profissional pelas  
manifestações escritas e orais, ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer." 
Justificativa: 

A emenda, restaurando basicamente o texto da Redação Final, objetiva dar ao Advogado a dignidade de seu 
mister, posicionando-o ao lado da Magistratura e do Ministério Público.  
Parecer:   

   Favorável em parte, suprimindo-se "e no âmbito" para não se ampliar demasiadamente o conceito. 
   
   EMENDA:00853 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Art. 108 e 109, modificar a redação:  
"Art. 108 O advogado é inviolável no estrito  
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exercício da profissão, ressalvados os casos de  
calúnia, difamação e injúria, a que se aplica  
apenas a imunidade processual.  
Art. 109 Onde não houver Procuradoria do  
Estado institui-se a Defensoria Pública aos  
juridicamente necessitados em todas as  
instâncias, conforme dispuser a lei complementar." 
Justificativa: 

A colocação do Relatório equipara os defensores públicos aos promotores públicos, via de consequência aos 
magistrados, atribuindo-lhes as mesmas garantias, prerrogativas e direitos. Amesquinha a classe dos advogados 
no exercício profissional, tornando o defensor público padrão, quando não passa de espécie.  
Parecer:   

   A redação do Substitutivo parece-me mais feliz.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00954 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   

   Inclua-se no Capítulo V  
Da Defensoria Pública e da Advocacia  
Art. - O Advogado, juntamente com a  
Magistratura e o Ministério Público, presta  
serviço de interesse público, sendo indispensável  
à administração da justiça. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   Contrário. O art. 109 já trata da questão de forma adequada. 
   
   EMENDA:00973 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 109 do relatório da Comissão  
de Organização dos Poderes e Sistema de Governo a  
seguinte redação:  
"art. 109. - Com a Magistratura e o  
Ministério Público, o advogado presta serviço de  
interesse público, sendo indispensável à  
administração da Justiça.  
Parágrafo único - Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável, no exercício da profissão e  
no âmbito de sua atividade, por suas manifestações  
escritas e orais." 
Justificativa: 

O advogado é um profissional do conflito, ele atua sempre onde existe um conflito, visando a sua composição e a 
celebração da paz, com a realização da justiça.  
Em seu trabalho, inevitavelmente o advogado desagrada a parte contrária e, muitas vezes, incomoda juízes, 
promotores e outras autoridades. Por isso mesmo, inúmeras vezes os advogados sofrem constrangimentos, 
coações e ameaças, que redundam em prejuízo para seu constituinte, para a fiel observância da lei e para a 
própria realização da justiça.  
Para que o advogado possa exercer sua tarefa com liberdade, com destemor e com toda intensidade necessária 
é imprescindível a garantia da inviolabilidade, não como uma prerrogativa pessoal de qualquer bacharel em 
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direito, mas como um atributo inerente ao exercício da profissão, apenas em seu âmbito, ficando claro que 
abusos não serão tolerados.  
É de se reconhecer que o advogado exerce uma função pública, indispensável para a execução de uma das 
atividades de governo, a função jurisdicional. É indispensável que se lhe dê condições para exercer plenamente 
essa atividade, sem o que o próprio Poder Judiciário, encarregado da atividade jurisdicional, ficará mutilado.  
Parecer:   

   Acolho a sugestão por ser válida.  
Aprovada. 
 
__________________________________________________________________ 

FASES J e K 

     EMENDA:02227 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Parágrafo único, do Art. 240  
O Parágrafo único, do Art. 240 do Anteprojeto  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 240 ....................................  
Parágrafo único - Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável, no exercício da profissão e  
por suas manifestações escritas e orais, sem que  
haja hierarquia e subordinação entre eles. 
Justificativa: 

Esse dispositivo constitucionaliza apenas em parte princípios já constantes do estatuto da ordem dos advogados 
(Art. 68). Não faz mal, assim, que adote, também, o dispositivo no Art. 69, que completa o anterior.  
   
   EMENDA:05051 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
Suprima-se o art. 240 e respectivo parágrafo,  
do Anteprojeto do Relator da Comissão de  
Sistematização. (Por conseguinte, retire-se do  
título do Capítulo VI, pertencentes ao Título V, a  
expressão "E da Advocacia"). 
Justificativa: 

O caput é totalmente dispensável e o parágrafo trata de assunto atinente a regulamentação de uma profissão 
específica, sendo matéria obviamente infraconstitucional.  
Além disso, entendemos que não é só por via da Magistratura e do Ministério Público que o advogado presta 
“serviço de interesse público”.  
 
 
___________________________________________________________________ 

FASE M 

     EMENDA:02098 PREJUDICADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo Emendado: Parágrafo único, do Art. 48  
Inclua-se  
"Art. 48. Com a Magistratura e o Ministério  
Público, o advogado presta serviço de interesse  
público, sendo indispensável à administração da justiça.  
Parágrafo único - Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável, no exercício da profissão e  
por suas manifestações escritas e orais, sem que  
haja hierarquia e subordinação entre eles." 
Justificativa: 

Esse dispositivo constitucionaliza apenas em parte princípios já constantes do estatuto da ordem dos advogados 
(Art. 68). Não faz mal, assim, que adote, também, o dispositivo no Art. 69, que completa o anterior.  
Parecer:   

   Improcedente.  
A redação proposta repete o estatuído no art. 48 e seu parágrafo único do Projeto.  
A emenda, se aceita, representaria condenável pleonasmo constitucional, vergastado pela técnica legislativa.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:02859 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   

   Emenda No.  
Dê-se aos Capítulos referentes ao Poder  
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública  
e Advocacia, todos do Título V do Projeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, a redação  
seguinte:  
CAPÍTULO IV  
DO JUDICIÁRIO  
[...] 
Capítulo VI  
Da Defensoria Pública e da Advocacia  
Art. É instituída a Defensoria Pública para  
a defesa, em todas as instâncias, dos  
juridicamente necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União e dos Territórios e  
estabelecerá normas gerais para a organização da  
Defensoria Pública dos Estados e do Distrito  
Federal.  
Art. Com a Magistratura e o Ministério  

Público, o advogado presta serviços de interesse  
público, sendo indispensável à administração da  
Justiça.  
[...] 
Justificativa: 

Buscou-se aprimorar a redação dos textos, reduzindo, tanto quanto possível, o número de dispositivos, 
considerados excessivos, e, sobretudo, compatibilizá-los entre si e com as propostas neles contidas. 
Não foi tarefa fácil a de reduzir o excessivo número de dispositivos concernentes ao Poder Judiciário, posto que 
constitui tradição no nosso direito constitucional a disciplina quase que pormenorizada da matéria. 
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Prevê-se, desde logo, a edição da lei orgânica de magistratura que se possibilita à legislação infraconstitucional 
o melhore detalhamento de inúmeras soluções preconizadas no Anteprojeto. 
Além das normas que afiançam as garantias de independência e autonomia, inclusive administrativa e financeira, 
da magistratura, fixam-se as regras fundamentais de organização do Poder Judiciário. 
Na repartição de competências entre os Tribunais, buscou-se compatibilizar os textos, designadamente os que 
se relacionam com a criação de um Tribunal Superior de Justiça com a finalidade precípua de uniformizar a 
jurisprudência em matérias de direito comum. 
A solução preconizada pelo Anteprojeto, no particular, é merecedora do maior apoio, tendo em vista a total 
impossibilidade de a Corte Suprema, com o reduzido número de Juízes que possui servir a um só tempo de 
Corte Constitucional e de Corte de cassação em matéria de direito comum. 
Respeitada a solução, buscou-se apenas compatibilizá-la, deixando ao Supremo toda a matéria constitucional, 
inclusive a competência de uniformizar a jurisprudência, julgando, não apenas os recursos interpostos contra 
decisão que contrarie a lei maior, como também aqueles contra decisão que der à Constituição interpretação 
diversa de que lhe haja atribuído outro Tribunal. 
Assim teremos, além de representações por inconstitucionalidade e do recurso extraordinário contra decisão que 
contrariar dispositivo da Constituição, a possibilidade de o Supremo Tribunal uniformizar o entendimento dos 
Tribunais em matéria constitucional, o mesmo ocorrendo, simetricamente, em relação à lei federal, a cargo do 
Tribunal Superior de Justiça. 
Respeitadas as soluções indicadas no Anteprojeto, quanto aos demais dispositivos, procurou-se, sobretudo 
excluir do texto os excessos e a matéria nitidamente de natureza infraconstitucional, o mesmo ocorrendo nos 
capítulos dedicados ao Ministério Público, a Defensoria e à Advocacia. 
Parecer:   

   A emenda constitui um substitutivo completo dos artigos relativos ao Judiciário e órgãos conexos. Inclui, entre 
outros, os seguintes textos inaceitáveis: Exige dois terços de votos para reconhecimento de 
inconstitucionalidade, o que constitui defesa indevida de leis inconstitucionais, que só  
poderiam deixar de ser aplicadas quando esmagadora maioria dos tribunais a elas se opusesse; ou seja: a lei 
inconstitucional ficaria válida se obtivesse um terço mais um dos votos do tribunal. Protege indevidamente os 
serventuários da Justiça, tornando-os imunes ao Código Penal (só poderiam ser responsabilizados depois que 
uma lei complementar restabelecesse as regras ordinárias que atualmente regulam sua atividade).  
Atribui nada menos de 18 competências ao Supremo Tribunal, que não tem condições de bem realizar, com 
rapidez, tão grande massa de trabalho. Estabelece gratuidade para os ricos, na Justiça Agrária. Torna o 
Ministério Público um poder independente do povo, atribuindo a uma classe o direito de eleger o chefe desse 
novo Poder da República.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04244 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Título V - Capítulo VI - Art. 235.  
Título III - altere-se a inserção sistemática  
do art. 235, para 44 e 45, renumerando-se os  
demais.  
-TEXTO SUGERIDO  
Título III  
Das Garantias Constitucionais  
Art. 43 - .........................  
Art. 44 - É instituída a Defensoria Pública  
para a defesa, em todas as instâncias, dos  
juridicamente necessitados.  
§ 1o. - Ao Defensor Público são asseguradas  
garantias, direitos, vencimentos, prerrogativas e  
vedações conferidas, por esta Constituição, aos  
membros do Ministério Público.  
§ 2o, - Lei Complementar organizará a  
Defensoria Público da União, do Distrito Federal e  
dos Territórios e estabelecerá normas gerais para  
a organização da Defensoria Pública dos Estados.  
Art. 45 - Com a Magistratura e o Ministério  
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Público, o advogado presta serviço de interesse  
público, público, sendo indispensável à  
administração da Justiça.  
Parágrafo único - Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável, no exercício da profissão,  
inclusive por suas manifestações escritas e orais. 
Justificativa: 

A Defensoria Pública e a Advocacia são instituições que visam a garantir a manutenção e efetivação dos direitos 
constitucionalmente previstos.  
Desta forma, sua correta isenção sistemática, em lugar de se fazer no Título V, que trata da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, há de ser no Título III, em que, estão previstas as Garantias Constitucionais.  
A única alteração no texto dos artigos que se pretende reinserir sistematicamente foi a inserção da palavra 
inclusive em lugar da conjunção e, como forma de explicitar que apenas no exercício da profissão é que estaria a 
inviolabilidade do advogado, seja por que forma de ser.  
Parecer:   

   Improcedente.  
Insurge-se o constituinte contra a posição estrutural da Defensoria Pública no Título V, que trata de Organização 
dos Poderes e sistemas de Governo.  
Não é a posição política ou administrativa que define as funções institucionais de um órgão.  
Sua natureza intrínseca é que o define.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05978 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 48 
Justificativa: 

O artigo 48, sem qualquer propriedade, e em capítulo inadequado, faz um elogio dispensável aos advogados 
brasileiros. Por respeito à cultura jurídica do país, que os advogados defendem, é melhor suprimir o artigo.  
Parecer:   

   Pela rejeição. Não há elogio ao Advogado. Ele é considerado, apenas, indispensável à administração da 
Justiça, como o são, também, o Juiz e o Promotor (o Magistrado e o membro do Ministério Público). 
   
   EMENDA:06815 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Ao art. 12, XV, acrescente-se uma letra "z",  
cujo teor corresponde aos atuais art. 48, seu  
parágrafo único, do Projeto, com nova redação:  
"Art. 12 - ..................................  
XV - ........................................  
z) - O advogado, inviolável no exercício da  
profissão por suas manifestações escritas e orais,  
presta serviço de interesse público e, ao lado da  
Magistratura e do Ministério Público, é  
indispensável à administração da Justiça." 
Justificativa: 

O objetivo fundamental da emenda é tornar o texto mais conciso, reunindo em um só dispositivo aquilo que 
consta em dois.  
Além disso, a matéria está deslocada no texto do Projeto pois pouco tem a ver com a Defensoria do Povo e, na 
verdade se refere a um instrumento essencial e indispensável a uma efetiva segurança jurídica.  
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É direito fundamental do cidadão ser defendido por um profissional habilitado e garantido pela inviolabilidade, em 
sua atuação, e sem submissão nem ao Juiz nem ao Ministério Público.  
É preciso que o advogado seja forte, autônomo, independente, para que possa defender com firmeza e destemor 
os direitos de seus constituintes.  
O dispositivo proposto não tem caráter corporativista pois nada confere ao advogado em si, como pessoa, 
somente reconhece o caráter público do exercício da advocacia, garantindo o profissional que exerce essa 
função, sem lhe conferir qualquer vantagem funcional ou econômica.  
Quem viveu os tempos terríveis do arbítrio sabe que as autoridades arbitrárias devem respeitar o advogado, para 
que este possa funcionar como um anteparo eficaz ao abuso de poder.  
O enfraquecimento do advogado enfraquece o direito por ela defendido e, consequentemente o cidadão titular 
desse direito.  
Em contrapartida, a presença de um advogado firme e altaneiro fortalece os fracos, encoraja os oprimidos e 
valoriza o direito individual, ao lhe proporcionar garantia de eficácia.  
Parecer:   

   A Emenda, aditiva, revela-se inteiramente dispensável, pois não se coaduna à sistemática adotada pelo 
Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07756 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 48  
O art. 48 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 48 - Com a magistratura e o Ministério  
Público, a advocacia é serviço público  
indispensável à administração da Justiça. 
Justificativa: 

Em primeiro lugar, modificou-se a redação para substituir a expressão advogado por advocacia que parece mais 
apropriada ao que o texto objetiva.  
Em segundo lugar, suprimiu-se expressão interesse público, por serviço público já que a advocacia é serviço 
público e não serviço de interesse público.  
Parecer:   

   Em parte a proposta encontra albergue nas disposições focalizadas. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08569 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva/Modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 48 do Projeto de Constituição.  
Dê-se nova redação ao dispositivo citado:  
"art. 48 - Ao lado da Magistratura, o  
Advogado presta serviço público relevante, sendo  
indispensável à administração da Justiça.  
Parágrafo único - Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável no exercício da profissão e  
por suas manifestações escritas e orais". 
Justificativa: 

Pretende a presente emenda colocar num mesmo plano a atividade do Magistrado e do Advogado, vez que a 
ambas são imprescindíveis à administração da Justiça.  
Parecer:   

   Em parte a proposta encontra albergue nas disposições focalizadas. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:08621 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA:  
Dispositivo emendado: art. 48 do Projeto.  
Suprima-se o art. 48 e parágrafo único do  
Projeto de Constituição por terem sido incluídas  
as disposições no Capítulo 1o. "DA DEFENSORIA  
PÚBLICA." 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   Em parte a proposta encontra albergue nas disposições focalizadas. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:09883 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 48.  
- Dê-se nova redação ao Art. 48,  
acrescentando-se-lhe os seguintes parágrafos:  
"Art. 48 - O advogado presta serviço de  
interesse público indispensável à administração da  
Justiça, é inviolável no exercício de sua  
profissão e no âmbito de sua atividade, por suas  
manifestações escritas e orais, observada, no  
entanto, a imunidade judiciária, na forma da lei.  
§ 1o. - A Ordem dos Advogados do Brasil,  
instituição autônoma e permanente, entre outras  
atribuições legais, compete:  
a) defender a Constituição, pugnar pela boa  
aplicação das leis, e contribuir para o  
aperfeiçoamento das instituições;  
b) integrar necessariamente órgãos  
instituídos para a defesa dos Direitos Humanos.  
§ 2o. - As decisões judiciais que resultem em  
condenações de advogado por atos praticados no  
exercício de sua profissão, decorrente de processo  
instaurado em razão de conflito com magistrado,  
serão homologadas pela Câmara dos Deputados, ou  
pelas Assembleias Legislativas quando envolvem  
magistrados estaduais. Por decisão de dois terços  
de seus membros, a Câmara dos Deputados ou  
Assembleias Legislativas poderão reexaminar a  
decisão judicial.  
§ 3o. - Quando a decisão final houver sido  
proferida pelo Supremo Tribunal, a homologação  
será, em qualquer caso, de competência da Câmara  
dos Deputados.  
§ 4o. - Compete originariamente aos Tribunais  
de Justiça julgar os crimes neste Artigo mencionado.  
§ 5o. - Ao advogado é assegurado reunir-se  
reservadamente a pessoa presa ou detida, mesmo em  
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regime de incomunicabilidade. É assegurado ao  
advogado acesso a inquéritos ou investigações  
criminais sigilosas." 
Justificativa: 

A inserção da Ordem dos Advogados do Brasil e do exercício da advocacia na Constituição torna-se 
indispensável quando se procura elaborar uma Constituição com compromissos democráticos. 
Poderá parecer a muitos, estranho. Mas, a proteção dos direitos individuais e coletivos, a garantia da 
estabilidade das instituições, a continuidade do desenvolvimento e as mudanças sociais pacíficas e civilizadas, 
repousam na imensa e vasta batalha dos tribunais e juizados, onde as normas e o direito adquirem a vida e têm 
sua concretude revelada aos cidadãos. Isto é serviço público dos mais relevantes. 
Em torno dessa ampla batalha surgem muitos conflitos nos embates cotidianos entre advogados, magistrados e 
membros do Ministério Público. É preciso preservar e cuidar dessa arena onde os conflitos se solucionam, a paz 
se alcança e a democracia se salva protegendo todos os seus agentes. O advogado é um agente fundamental 
em todos os seus aspectos. 
Este é o alcance das propostas. 
Parecer:   

   A pretensão está, em parte, acolhida pelo esboço de Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:11377 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 48 e seu parágrafo único de Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

O objetivo da presente Emenda é o de corrigir equívoco verificado quando da inclusão de dispositivo referente ao 
papel do advogado na administração da justiça.  
Essa matéria deve constar no Capítulo V do Título V do Projeto de Constituição – que trata do Ministério Público 
– e, nesse sentido, apresentamos emenda visando a sua inclusão após o art. 234 do texto ora emendado.  
Parecer:   

   Pela aprovação conforme orientação oferecida ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:11425 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Inclua-se, após o art. 234 do Projeto de  
Constituição, o seguinte art. 235, renumerados os  
demais:  
"Art. 235 - Com a Magistratura e o Ministério  
Público, o advogado presta serviço de interesse  
público, sendo indispensável à administração da Justiça.  
Parágrafo único - Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável no exercício profissão e por  
suas manifestações escritas e orais." 
Justificativa: 

Visando a dar sequência a emenda que apresentamos, sugerindo a supressão do texto constitucional, do art. 48, 
oferecemos a presente, cujo escopo é o de incluir no Título e Capítulo certos a matéria do artigo anteriormente 
suprimido.  
Parecer:   

   São inúmeras as Emendas que abordam o tema. Coerente com pareceres alhures emitidos, opinamos pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:11991 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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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 suas funções,  
ressalvados os casos de calúnia, difamação e  
injúria, a que se aplica apenas a imunidade  
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  
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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 reunir no gênero “advocacia” todas as funções que lhe dizem respeito.  
Ademais, o art. 48 e seu parágrafo único 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.  
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 ás Defensorias Públicas, acresceu-lhes 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), atribuindo, 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:11994 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
- Desloque-se o art. 48 e seu parágrafo  
único, para o Capítulo VI do Título V, que se  
intitulará "Da Advocacia" e que terá a seguinte  
redação: (se aprovada a proposta de nova  

subdivisão do Título V, a partir do Capítulo V,  
"Das funções essenciais á administração da  
justiça", a matéria integrará a Seção I,  
renumerando o atual Cap. V com a Seção II).  
Capítulo VI (ou Seção I do Cap. V)  
Da Advocacia  
- 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."  
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§ 2o. - "O advogado é inviolável no exercício  
da profissão e no âmbito de suas funções,  
ressalvados os casos de calúnia, difamação e  
injúria, a que se aplica apenas a imunidade  
processual."  
Art. 236 e §§ - Renumerar como tal o art. 235 e §§.  
Art. 237 - A 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. 
Justificativa: 

O art. 48 e seu parágrafo estão evidentemente deslocados, sendo que o assento constitucional da advocacia 
deve encontrar ubiquação própria, junto com o Ministério Público, e incluir a Defensoria Pública, que é uma 
espécie do gênero Advocacia.  
Quanto à ordem dos Advogados do Brasil, trata-se, em parte, da constitucionalização de preceitos já existentes 
em lei ordinária e, em parte, de atribuições que lhe são conferidas pelo Projeto.  
Parecer:   

   Em parte a proposta encontra albergue nas disposições focalizadas. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12540 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   

   Projeto Art. 48, § Único  
Emenda Supressiva - Deve ser suprimida a  
expressão "ressalvada a responsabilidade pelos  
abusos que cometer", passando o parágrafo único do  
art. 48, ter a seguinte redação, com encarte em  
novo capítulo (III).  
Art. 48 ....................................  
Parágrafo Único - O advogado é inviolável no  
exercício da profissão e por suas manifestações  
escritas e orais. 
Justificativa: 

É evidentemente discricionária a expressão “ressalvada a responsabilidade pelos abusos que cometer”, em 
relação aos advogados, pois, quanto a juízes e membros do Ministério Público, inexistem referências e eventuais 
abusos.  
Ademais, a matéria no tocante à responsabilidade deverá ser tratada no Código de Ética e no Estatuto da OAB, 
sem altitude constitucional.  
Por outro lado, sem amparo técnico a indução da advocacia no capítulo II, como mero adendo à defensoria do 
povo. Deve merecer capítulo próprio, à parte, com a dignidade que a nobre classe dos advogados merece, com 
a denominação DA ADVOCACIA.  
Parecer:   

   Todos devem responder pelos abusos praticados no exercício de qualquer profissão, não podendo ser 
absoluta a inviolabilidade. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13965 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 27  

 

Autor:   

   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Suprimido: art. 48 do Capítulo II  
- Da Defensoria do Povo  
Suprima-se o art. 48 e seu parágrafo do  
Capítulo II da Defensoria do Povo. 
Justificativa: 

A presente emenda retira do Capítulo II – Da Defensoria do Povo – o artigo 48 que trata da atividade advocacia, 
por considera-lo inadequado ao Capítulo onde se encontra inserido. O defensor Povo exerce atividade 
eminentemente administrativa, que nada se assemelha com a atividade advocatícia. Assim, entendemos que o 
disposto no artigo 48 deverá ser objeto de Capítulo próprio, a fim de que se possa das consistência e coerência 
ao Projeto.  
Parecer:   

   Sem embargo do apreço pela intenção. Por não afeiçoar-se a outros princípios ou pela sua impertinência com 
o tema, a proposta não alcança acolhida. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13967 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA:  
Dispositivo Aditado: Capítulo VI - Da  
Defensoria Pública  
Adite-se ao Capítulo VI - Da Defensoria  
Pública a expressão "Da advocacia" e o seguinte  
artigo com seu parágrafo a ser numerado como 236,  
renumerando-se o atual 236 e seguintes:  
CAPÍTULO VI  
Da Defensoria Pública e Da Advocacia.  
Art. 235 ....................................  
§ 1o.) ......................................  
§ 2o.).......................................  
Art. 236. Com a Magistratura e o Ministério  
Público, o advogado presta serviços de interesse  
público, sendo indispensável à administração da  
Justiça.  
Parágrafo único. Ressalvada a  
responsabilidade pelo abuso que cometer, o  
advogado é inviolável no exercício da profissão e  
por suas manifestações escritas e orais. 
Justificativa: 

O presente dispositivo encontra-se inserido no atual Projeto de Constituição, na parte referente à “Defensoria do 
Povo”, para a qual apresentamos emenda supressiva, por entendermos que a atividade advocatícia em nada se 
assemelha ao Defensor do Povo.  
Verificamos ainda que, o dispositivo encontrava-se originalmente, inserido no Capítulo relativo à Defensoria 
Pública e Advocatícia, elaborado pela Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo. Propomos, 
portanto, o retorno à proposta original que se impõe para restaurar a harmonia e a sistematização do atual 
Projeto.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:14630 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
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Texto:   

   Título V  
Capítulo VI  
Acrescente-se ao art. 235:  
§ 3o. - O advogado presta serviço de  
interesse público, indispensável à administração  
da justiça.  
§ 4o. - Ressalvada a responsabilidade pelos  
abusos que cometer, o advogado é inviolável no  
exercício da profissão e por suas manifestações  
escritas e orais. 
Justificativa: 

A Emenda procura manter o texto aprovado na Subcomissão. O Anteprojeto inexplicavelmente exclui os direitos 
fundamentais do advogado, como postulados por toda classe no País.  
Parecer:   

   Improcedente.  
A redação proposta repete o estatuído no art. 48 e seu parágrafo único do Projeto.  
A emenda, se aceita, representaria condenável pleonasmo constitucional, vergastado pela técnica legislativa.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:14807 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Acrescente-se, Capítulo IV, do Título V ao  
Projeto de Constituição, na parte relativa ao  
Poder Judiciário, onde couber, o seguinte dispositivo:  
Art. Com a Magistratura e o Ministério  
Público, o advogado presta serviço de interesse  
público, sendo indispensável à administração da justiça.  
Parágrafo Único - o advogado é inviolável no  
exercício da profissão e por suas manifestações  
escritas e orais. 
Justificativa: 

A presente emenda, sem dúvida, tem sua inspiração em proposta do Deputado Michel Temer e sugestão da 
professora Ada Grinover Pelgrini, ambas endossadas pela Ordem dos Advogados do Brasil.  
O objetivo maior, no seu oferecimento, sem prejuízo de iniciativa do nobre Deputado, está em conciliar os textos 
até agora conhecidos (Projeto original da Comissão de Sistematização e Projeto Afonso Arinos).  
O advogado, sem dúvida, constitui um dos pilares básicos do Poder Judiciário e não poderá ser inferiorizado 
perante juízes e promotores. Aliás, se cabe ao juiz decidir o litígio, cache ao advogado promover a defesa dos 
interesses daqueles que vêm a juízo.  
Não bastam as normas pragmáticas da Lei n° 4.215, de 1964 diante dos poderes que o Juiz concentra, a ponto 
de permitir-se dar voz de prisão ao advogado.  
Assim, a emenda consagra o advogado como figura indispensável à administração da Justiça, justamente com o 
magistrado e o Ministério Público.  
D’outra parte assegura sua inviolabilidade quando no exercício da profissão, inclusive por suas manifestações, 
sejam escritas ou verbais.  
Parecer:   

   A essência da proposição está contemplada no Substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:15048 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
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Suprima-se a redação do art. 48, do Projeto de  
Constituição. 
Justificativa: 

Legislação complementar sobre a Magistratura, poderá dispor do assunto a que se refere o art. 48, justificando-
se, assim, a apresentação da presente emenda.  
Parecer:   

   A proposição não concorre para o aperfeiçoamento do texto constitucional em elaboração. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17611 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Inclui no Título V o seguinte capítulo:  
"Da advocacia  
Art. - O advogado é inviolável no exercício  
da profissão inclusive por suas manifestações  
escritas e orais, presta serviço de interesse  
público, e, com a Magistratura e o Ministério  
Público, é indispensável à administração da  
justiça.  
Parágrafo único - À Ordem dos Advogados do  
Brasil, que constitui serviço público federal nos  
termos da lei própria, entre outras atribuições,  
compete:  
I - Defender a Constituição, pugnar pela boa  
aplicação das leis, e contribuir para o  
aperfeiçoamento das instituições jurídicas;  
II - Integrar necessariamente órgãos  
instituídos para a defesa dos direitos humanos. 
Justificativa: 

A emenda visa, incluir, logo após as regras pertinentes ao Judiciário e Ministério Público, um capítulo 
concernente à advocacia.  
Parecer:   

   A essência da proposição está contemplada no Substitutivo.  
Aprovada. 
   
   EMENDA:18913 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Suprimir o art. 48 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

Impõe-se a supressão do citado artigo do Projeto tendo em vista, a uma, que se encontra erroneamente disposto 
no Capítulo que trata da Defensoria do Povo, quando deveria o seu enunciado constar do Capítulo IV, que trata 
do Judiciário. A duas, que poderia ser perfeitamente dispensável a inclusão do mencionado artigo na 
Constituição, tendo em vista já constar tanto da Lei Ordinária da Magistratura, quando da lei reguladora da 
atividade do Ministério Público e, do Estatuto da Ordem dos Advogados.  
A Constituição deve ser sucinta, evitando repetir enunciados que já constam ou devem constar de Lei Ordinária.  
Justifica-se, desta forma, a supressão proposta.  
Parecer:   

   Sem embargo do apreço pela intenção. Por não afeiçoar-se a outros princípios ou pela sua impertinência com 
o tema, a proposta não alcança acolhida. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19199 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 187  
EMENDA ADITIVA  
Renumere-se o parágrafo único em parágrafo  
1o. e acrescente-se o seguinte parágrafo 2o:  
§ 2o. - O advogado é inviolável no exercício  
de sua profissão em suas manifestações escritas e orais. 
Justificativa: 

O advogado, sem dúvida, constitui um dos pilares básicos do Poder Judiciário e não poderá ser inferiorizado 
perante juízes e promotores. Aliás, se cabe ao juiz decidir o litígio, cache ao advogado promover a defesa dos 
interesses daqueles que vêm a juízo.  
Não bastam as normas pragmáticas da Lei n° 4.215, de 1964 diante dos poderes que o Juiz concentra, a ponto 
de permitir-se dar voz de prisão ao advogado.  
Assim, a emenda consagra o advogado como figura indispensável à administração da Justiça, justamente com o 
magistrado e o Ministério Público.  
De outra parte assegura sua inviolabilidade quando no exercício da profissão, inclusive por suas manifestações, 
sejam escritas ou verbais.  
Parecer:   

   A Emenda está parcialmente atendida.  
Pela aprovação parcial nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:20525 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva ao Capítulo VI do Título V  
Da Defensoria Pública e da Advocacia  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo VI  
do Título V do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título V  
Capítulo VI  
Da Defensoria Pública e da Advocacia  
Art. 101 - É instituída a Defensoria Pública  
para a defesa, em todas as instâncias, dos  
juridicamente necessitados.  
§ 1o. - Ao Defensor Público são asseguradas  
garantias, direitos, vencimentos, prerrogativas e  
vedações conferidas por esta Constituição, aos  
membros do Ministério Público.  
§ 2o. - Lei complementar organizará a  
Defensoria Pública na União, no Distrito Federal e  
nos Territórios e estabelecerá normas gerais para  
a organização da Defensoria Pública dos Estados, e  
preverá suas atribuições e recursos.  
§ 3o. - O advogado é inviolável, no exercício  

da profissão por suas manifestações escritas e orais. 
Justificativa: 

Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto apresentado. Diz ele 
no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de virtudes e 
inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência de um fio condutor 
filosófico.” 
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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 minúcias casuísticas, e, 
muitas vezes, as imperfeiçoes 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:   

   O artigo 101 mencionado na emenda não diz respeito ao seu texto nem ao Capítulo ali indicado.  
Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
 
 
___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:21352 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Modifique-se o § 2o. do Art. 174.  
Escreva-se.  
§ 2o. - Por suas manifestações, no exercício  
da profissão, o advogado é inviolável. 
Justificativa: 

Como está, deixa o advogado com imunidades por suas manifestações fora do exercício de sua profissão. Assim 
entendo, salvo melhor juízo.  
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  
administração da justiça.  
§1o. Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade da ordem democrática.  
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§ 2o. No exercício da profissão e por suas  
manifestações o advogado é inviolável.  
[...] 
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 sugerida 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 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 por 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, § 3°, 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.  
[...] 
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 sugerida 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 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 por fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao Ministério Público prerrogativas 
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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, § 3°, 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:22744 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 174 e seus parágrafos.  
Suprimam-se o art. 174 e seus parágrafos. 
Justificativa: 

Inúmeras profissões são essenciais ao exercício dos poderes ao aperfeiçoamento democrático e à administração 
da justiça. Embora não se questione o expresso no art. 174 e seus parágrafos, o dispositivo torna-se inócuo por 
não alterar nenhuma situação, além de constituir uma clara e desnecessária injustiça com outras funções e 
profissões, sugiro, portanto, a supressão do Artigo em apreço, o que será salutar também para a concisão do 
nosso texto constitucional.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   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.  
[...] 
Justificativa: 
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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 por 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, § 3°, 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. 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.  
[...] 
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 sugerida 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 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 por 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, § 3°, 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;  
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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:24086 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 174  
O Art. 174, com a supressão dos seus  
parágrafos, passa a ter esta redação:  
"Art. 174 - Todo o brasileiro, em pleno gozo  
dos direitos de cidadania, presta serviço de  
interesse público, competindo-lhe defender a ordem  
democrática." 
Justificativa: 

Em nosso, entendimento, todos os brasileiros, no pleno gozo de sua cidadania, prestam serviço de interesse 
público, quaisquer que seja a atividade desenvolvida, desde as mais humildes às de maior projeção social. 
Conferir uma subseção especial aos advogados, ensejaria que a Constituição também o fizesse aos médicos, 
engenheiros, economista, bancários, metalúrgicos, carpinteiros, pedreiros, etc.  
O enunciado constitucional deve ter abrangência universal a todos os cidadãos brasileiros, no afã de despertar a 
consciência de deveres e responsabilidade individuais e coletivas.  
Parecer:   

   Entendemos que a emenda em foco - ES29998-1 - está plenamente atendida no Capítulo I do Título II, que 
trata dos direitos individuais e coletivos, assegurada ampla liberdade de reunião e culto, a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à integridade física e moral, à liberdade, à segurança e à propriedade, assim como 
os direitos e obrigações do cidadão face à ordem democrática. 
   
   EMENDA:25486 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 174, § 2o.  
O § 2o. do art. 174 do Substitutivo passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 174 ....................................  
§ 2o. - No exercício da profissão e por suas  
manifestações o advogado é inviolável, salvo se o  
fato constituir crime. 
Justificativa: 

O acréscimo é das expressões: “salvo se constituir crime”.  
A advocacia é, fora de dúvidas, uma das profissões de maior significação para assegurar direitos e garantias 
constitucionais, dispondo mesmo a Lei 4215, de 27 de abril de 1963, no seu art. 68, que “no seu ministério 
privado, o advogado presta serviço público constituindo, com os juízes e membros do Ministério Público, 
elemento indispensável à administração da Justiça. 
Entretanto, o relevo significação do exercício do seu nobre mister não deve importar em que fique o advogado a 
salvo da própria lei penal, em situação absolutamente singular, com privilégio que nem mesmo os membros da 
Magistratura, e os parlamentares possuem.  
Poderia, outrossim, a inviolabilidade tal como está, isto é, sem limites, dar margem aos maiores abusos, com 
possibilidade de ocorrerem as mais sérias perturbações no andamento dos feitos, pois nenhum procedimento 
caberia contra os advogados, ainda que cometessem eles crimes, no desempenho da profissão. A ordem jurídica 
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certamente ficaria prejudicada com a garantia da inviolabilidade, nos termos absolutos em que se encontra 
prevista.  
Parecer:   

   Em que pese a opinião do douto constituinte, opinamos pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
com a posição adotada pela Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:26268 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se o § 1o. do Art. 174 - Capítulo V  
das Funções Essenciais ao Exercício dos Poderes -  
Seção I - da Advocacia - Subseção I - Disposições Gerais. 
Justificativa: 

Não vemos razões para que seja atribuída ao Advogado a competência exclusiva da defesa da ordem jurídica e 
da legalidade da ordem democrática.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26799 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 174  
Dá nova redação ao art. emendado, que passa a  
ser da forma seguinte:  
Art. 174 - A postulação em Juízo é privativa  
de advogado que, juntamente com a magistratura e o  
ministério público, é indispensável à  
administração da justiça. 
Justificativa: 

A inserção constitucional da principal prerrogativa da advocacia que é a postulação em Juízo, representa uma 
garantia de adequado tratamento das questões judiciais como benéficas consequências para toda a sociedade.  
Ademais, todos os demais setores envolvidos nas distribuições de justiça têm previsão constitucional, com o que 
se priorizam sobre o seguimento avocatório que, em tese, não lhes é subordinada, sendo, entretanto, 
inferiorizada na origem legal de suas prerrogativas profissionais.  
A advocacia, por sua especial importância na vida social do País e, especialmente por se posicionar com 
indispensável ao funcionamento de um dos Poderes da República, merece tratamento.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27062 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IRMA PASSONI (PT/SP) 
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Texto:   

   Suprima-se o artigo 174 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 

A Constituição não tem porque legislar só sobre uma categoria profissional, no caso a dos advogados.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27733 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PFL/MS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 174, § 2o.  
Acrescentar após inviolável "salvo no caso de  
crime contra a honra". 
Justificativa: 

Objetiva-se circunscrever a liberdade e manifestação de pensamento do advogado à sua atividade profissional, 
excluindo de imunidade os crimes contra a honra.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28475 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao § 2o. do art. 174 a seguinte redação:  
Art. 174. - .................................  
§ 2o. - Por suas manifestações no exercício  
da profissão, o Advogado é inviolável. 
Justificativa: 

Trata-se de uma emenda de redação, somos favoráveis ao dispositivo por entendermos que este profissional é 
agente da justiça, paz e o equilíbrio. As suas manifestações no exercício da profissão, sem menor dúvida, são 
fatores de esclarecimentos e conclusivamente revestem da mais alta importância. Razão da preocupação de nós 
Constituintes em mantê-la inviolável.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29196 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
O § 2o. do art. 174 do substitutivo do  
Relator terá a seguinte redação:  
Art. 174. ..................................  
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§ 1o. ......................................  
§ 2o. No exercício da profissão, o advogado  
é inviolável por suas manifestações. 
Justificativa: 

A redação ora proposta visa a dar maior precisão ao texto constitucional.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30260 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo alterado: § 1o. do art. 174 que  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 174 - ................................  
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da  
legitimidade da ordem jurídica e da legalidade da  
ordem democrática." 
Justificativa: 

Nem todas as leis que compõe ordenamento jurídico são legítimas, quando não inconstitucionais.  
Ao dizer que ao advogado cabe a defesa da ordem jurídica, puro e simplesmente, significa afirmar que a ele é 
vedado o indispensável direito de contrair judicialmente as leis inconstitucionais, as leis más ou ineficazes, 
valendo-se do princípio CONTRA LEGEM.  
Parecer:   

   Examinando-se a questão com a profundidade que merece, a Relatoria, levando em conta ainda as 
recomendações de sua assessoria e a opinião majoritária dos Constituintes que sobre o assunto também 
desenvolveram estudos tão detidos quanto amplos, chega à conclusão de que as finalidades perseguidas  
pela Emenda não se compatibilizam por inteiro com a estrutura adotada pelo segundo Substitutivo, em seus 
ângulos e aspectos próprios que contemplam os interesses social, econômico e político, a serem inscritos na 
nova Carta. Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:30377 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO  
Artigo 174 e seus parágrafos  
Suprimir o Artigo 174 e seus parágrafos 
Justificativa: 

Nós que sempre defendemos a fim do tratamento diferenciado dado pela legislação brasileira a algumas 
categorias ou setores sociais, como é o caso dos juízes e dos parlamentares não podemos concordar com o fim 
de uns e o surgimento de outros privilégios, desta vez à uma categoria profissional de todo o nosso respeito, 
consideração e reconhecimento aos grand3es e indispensáveis serviços que ela presta a nação.  
Não podemos elevá-la a um patamar de tratamento constitucional diferenciado, posto que isto acabaria com todo 
o seu passado de lutas e a transformaria numa corporação confrarizada institucionalmente.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30500 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Artigo 174 e §§ (Da Advocacia) 
Suprima-se o artigo, com seus parágrafos. 
Justificativa: 

Não há dúvida da importância da Advocacia.  
Mas não há porque se lhe dar tratamento privilegiado na Constituição. As normas legais bastarão, como até hoje, 
para realçar o serviço público que o advogado presta à sociedade, servindo à justiça.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30525 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o Artigo 174 e seus parágrafos. 
Justificativa: 

A Constituição é a Lei Magna que disciplina não apenas a ordem jurídica a administração de justiça no País.  
Outras profissões são também fundamentais e de interesse público para que a Ordem Constitucional seja 
mantida.  
Não cabe, portanto, citar apenas uma profissão, por mais respeitável que seja.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
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.  
[...] 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 40  

 

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 sugerida 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 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 por 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, § 3°, 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:30813 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   

   Título V - Da Organização dos Poderes  
Capítulo V - Seção I  
Subseção I  
Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator  
Substitua-se o parágrafo 1o. do artigo 174 pelo seguinte:  
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da  
Constituição e da legalidade da ordem democrática. 
Justificativa: 

Num País com a extensão do Brasil, com uma grande produção agrícola para exportação, constitui uma 
vergonha nacional a baixa produção de alimentos para o mercado interno, pois 70% da nossa população vive em 
regime de subnutrição.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31171 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao § 1o. do art. 174 a seguinte redação:  
Art. 174 - ........................... 
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade democrática. 
Justificativa: 

Houve evidente empastelamento gráfico.  
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Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31185 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte § 3o. ao art. 174:  
Art. 174 - ..................... 
§ 3o. - Entre os juízes de qualquer instância  
e os advogados não há hierárquica nem  
subordinação, devendo-se consideração e respeito  
recíprocos. 
Justificativa: 

Esta norma, que já consta da Lei n° 4.215 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, deve ser erigida em 
mandamento constitucional quando a nova Carta Política ganha uma Subseção dedicada exclusivamente à 
Advocacia.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   
   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.  
[...] 
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 minúcias casuísticas, e, 
muitas vezes, as imperfeiçoes 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 
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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:32223 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprime o parágrafo 1o. do art. 174. 
Justificativa: 

Ao dizer que “ao advogado compete a defesa da ordem jurídica e da legalidade democrática”, o projeto confunde 
a advocacia com o Ministério Público (v. art. 178). O advogado não é agente estatal; sua marca fundamental pe 
a independência, seu compromisso básico é com a justiça, ou seja, com a ordem jurídica “in fieri”.  
Parecer:   

   Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sistematização, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:32501 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se § 3o. ao art. 174, com a seguinte redação:  
"A Advocacia Consultiva da União, sob direção  
do Consultor Geral da República, preservará os  
mesmos deveres e direitos para os seus integrantes  
de órgãos e entidades da Administração Federal,  
visando à uniformidade da jurisprudência  
administrativa, mediante assessoramento e  
consulta." 
Justificativa: 

Atos legais que instituíram a Advocacia Administrativa da União propõe a uniformização da jurisprudência 
administrativa, tanto para os órgãos quanto para as entidades da Administração Federal.  
É de mister que a Constituição resguarde os princípios enunciados, que informam, justificam e legitimam o 
complexo de deveres e direitos, como força essencial desse relevante sistema de integração jurídica, na esfera 
administrativa.  
Parecer:   

   As finalidades perseguidas pela Emenda conflitam com os princípios definidos pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32672 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   Dê-se ao § 1o. do art. 174 esta redação:  
Art. 174 - ..................... 
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da ordem  
jurídica e da legalidade democrática. 
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Justificativa: 

Esta emenda restabelece o sentido lógico do texto, tendo em vista ter ocorrido empastelamento gráfica. A 
propósito, confira-se o teor do subsequente art. 178, caput.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33478 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se a subseção I e o art. 174 e  
parágrafos 1o. e 2o. remunerando-se os demais. 
Justificativa: 

A Constituição não pode privilegiar uma profissão em detrimento das outras, que também prestam serviços de 
interesse público.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33529 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Dê-se ao § 2o. do artigo 174 a seguinte redação:  
Art. 174 - ......................... 
§ 2o. - No exercício da profissão e por suas  
manifestações o advogado é inviolável, não podendo  
sofrer quaisquer restrições. 
Justificativa: 

Para que possa fielmente cumprir sua missão constitucional, definida no art. 174, além da inviolabilidade 
decorrente de suas manifestações, deve a ele ser assegurado, no exercício profissional, o livre acesso às 
decisões judiciais e administrativas, sem o que impossível a defesa da ordem jurídica e legalidade da ordem 
democrática.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34152 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se § 3o. ao art. 174:  
Art. 174 - ......................  
§ 3o. Entre os advogados e os juízes de  
qualquer instância não há hierarquia nem  
subordinação, devendo-se todos consideração e  
respeito recíprocos. 
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Justificativa: 

Esta norma, que já consta como art. 69 da Lei 4.215, reguladora da Ordem dos Advogados do Brasil, deve 
passar a constituir um comando constitucional pela relevância de seus conteúdos, evitando-se assim inúmeros 
conflitos que são originados por uma falsa concepção de certos magistrados relativamente à posição do 
advogado dentro dos processos.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34593 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 174, § 2o.  
Acrescente-se ao § 2o. do art. 174:  
"§ 2o. - salvo no caso de crime contra a  
honra, observada, no entanto, a imunidade  
judiciária, na forma da lei". 
Justificativa: 

É necessário ressaltar os crimes contra a honra de terceiros que poderão ser praticados na atividade advocatícia 
sem o que os terceiros eventualmente ofendidos ficarão sem remédio processual.  
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.  
[...] 
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 sugerida 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 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 por 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, § 3°, 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.  
[...] 
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 sugerida 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 respeitado princípio da igualdade das partes no processo.  
Parecer:   

   Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sistematização, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:21212 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO ALTERANDO O TÍTULO VI  
DÊ-SE AO TÍTULO VI DO PROJETO,  
A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO VI - PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
CAPÍTULO I - FUNÇÕES E ESTRUTURA DO PODER  
JUDICIÁRIO FEDERAL  
[...] 
Art. VI.I.6. O advogado, juntamente com a  
Magistratura e o Ministério Público, presta  
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serviço de interesse público, sendo indispensável  
à administração da Justiça.  
Parágrafo único. Ressalvada a  
responsabilidade pelos abusos que cometer, o  
advogado é inviolável, no exercício da profissão e  
no âmbito de sua atividade, por suas manifestações  
escritas e orais.  
[...] 
Justificativa: 

Esta Emenda corporifica a instituição do Poder Judiciário dentro da Doutrina da Separação de Poderes e sempre 
subordina-se. 
As leis próprias do Estado de Direito. O remédio jurídico garantido por força de lei e não pela discricionariedade 
dos julgadores aos quais compete a aplicação dos ditames das leis.  
A organização desta corporação judicante é exclusivamente a nível federal, pois, toda lei é federal – sendo os 
Tribunais de Justiça e da Alçada distribuídos dentre os Estados-Membros, Distrito Federal e Territórios – com 
autonomia federal, operacional e financeira.  
Cria-se ainda, uma corporação independente mas solidariamente unida a este Poder; é o Ministério Público, o 
qual, através de seus membros – Promotores de Justiça e Defensores Públicos – igualmente propugna pela 
defesa da ordem (ilegível), do interesse público e dos direitos do cidadão.  
Esta Proposta de Emenda elaborada pelo Sr. Henry (ilegível), sem dúvida serve como uma grande contribuição a 
todos os Constituintes e por se tratar de um subsídio do mais alto valor é por mim apresentada.  
Parecer:   

   Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orientação adotada pela Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
[...] 
Capítulo VI  
Da Defensoria Pública e da Advocacia  
Art. . É instituída a Defensoria Pública para  
a defesa, em todas as instâncias, dos  
juridicamente necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União e dos Territórios e  
estabelecerá normas gerais para a organização da  
Defensoria Pública dos Estados e do Distrito  
Federal.  
Art. .Com a Magistratura e o Ministério  

Público, o advogado presta serviços de interesse  
público, sendo indispensável à administração da  
Justiça.  

[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32175 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
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Texto:   

   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se aos Capítulos IV e V do Título V  
(artigos 134 a 181), a seguinte redação:  
[...] 
Capítulo V  
Da Defensoria Pública e da Advocacia  
Art. - É instituída a Defensoria Pública para  
a defesa, em todas as instâncias, dos cidadãos sem  
recursos para promovê-la por conta própria.  
parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União e dos Territórios e  
estabelecerá normas gerais para a organização da  
Defensoria Pública dos Estados e do Distrito  
Federal.  
Art. - Com a Magistratura e o Ministério  

Público, o advogado presta serviços de interesse  
público, sendo indispensável à administração da  
Justiça e inviolável no legítimo exercício da  
profissão.  
Capítulo VI  
Da Advocacia da União  
Art. - À Advocacia da União compete:  
I - representar, judicial e  
extrajudicialmente, a União e suas autarquias;  
II - representar a Fazenda Nacional junto ao  
Tribunal de Contas da União;  
III - exercer as funções de consultoria e de  
assessoramento jurídicos do Poder Executivo e da  
administração federal em geral;  
IV - promover a cobrança da dívida ativa da  
União e de suas autarquias.  
§ 1o. os advogados da União ingressarão nos  
cargos iniciais de carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, ressalvados os casos  
indicados em lei.  
§ 2o. Lei especial, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá a  
organização, funcionamento e estrutura da  
Advocacia da União.  
§ 3o. Nas comarcas do interior, a defesa da  
União poderá ser atribuída aos procuradores dos  
Estados e dos Municípios ou a advogados  
devidamente credenciados. 
Justificativa: 

A emenda proposta não altera a essência do substitutivo, mas atenta melhor para a realidade moderna do 
Judiciário, Ministério Público, Advocacia da União e, sobretudo, para os direitos dos jurisdicionados, isto é, o 
povo. 
Procurando consolidar a autonomia dos órgãos judiciários, a proposição se funda no pressuposto básico do 
autogoverno da Magistratura, assegurando, notadamente, mediante a elaboração de orçamentos e estatutos 
próprios. 
Na formalização de autonomia mais consistente, o projeto também empresta certo, temperamento à origem da 
nomeação, outorgando competência privativa, aos Tribunais, para a prática do provimento dos cargos de 
magistrados. 
Atentando para o rigor de exigências técnicas e científicas, a proposição se deteve, em seção apartada, no 
controle de constitucionalidade. A sua incorporação assume, com fixação precisa dos três planos das leis, 
tratados e atos normativos – o da existência, o da validade e o da eficácia – inegável relevo na efetiva 
fiscalização da atuação dos Poderes Executivo e Legislativo em face da Constituição. Convém registrar que a 
sua força reside no ineditismo da iniciativa, à exata medida que propicia o reconhecimento orgânico e sistemático 
do controle jurisdicional de constitucionalidade. Assim, se, de um lado, não haveria de ser diverso o tratamento 
que vem sendo dispensado, tradicionalmente, a tão relevante matéria, de outro, ela avança, para acolher os 
necessários aprimoramentos. 
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Em relação ao Supremo Tribunal Federal, é de esclarecer que foi adotada composição diversa, da atual, 
ampliada para dezessete Ministros. Da sua competência, cabe sinalada o predomínio do conteúdo constitucional. 
Em consequência, deslocou a missão da uniformização do direito federal para o Superior Tribunal de Justiça. 
Concebido, a partir de sua composição, como Tribunal de Justiça, concebido a partir de sua composição, como 
Tribunal de âmbito nacional. 
Nessa linha de compreensão do Judiciário, releva notar, ainda, a criação dos Tribunais Regionais Federais, 
como órgãos da Justiça Federal, em número a ser definido pelo Tribunal Federal de Recursos. 
Suficientes essas indicações para comprovar a orientação da proposta, no referente ao Poder Judiciário.   
Parecer:   

   Exclui do Judiciário os funcionários dos Juízos (mantém apenas os Juízes).  
Atribui aos integrantes de Tribunais Superiores proventos não inferiores aos dos Secretários de Estado, sem 
indicar de que Estado.  
Magistrados nomeiam os Magistrados (o Poder não emana do povo).  
Suspende, para os notários, o Código Penal, até que lei COMPLEMENTAR o revalide.  
Estabelece que lei FEDERAL fixará emolumentos em São Paulo e Piauí.  
Protege mais à lei do que à Constituição, cujo descumprimento só pode ser reconhecido com quórum especial.  
Transforma o STF em câmara revisora do Congresso, podendo desfazer todas as leis, o que anula a Divisão de 
Poderes e institui a ditadura judiciária.  
Suprime a regra, da experiência jurídica universal, "ne procedat judex ex officio".  
Transforma o STF, já sobrecarregado, em Consultoria-Geral do Povo.  
Estabelece, com o recurso extraordinário para o STF, quatro instâncias.  
Não obstante o alto mérito de algumas propostas, opinamos pela rejeição na forma do Substitutivo. 
 
 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:01514 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Art. 152  
Acrescente-se ao art. 152, após a palavra  
"manifestações", a expressão "no exercício da profissão". 
Justificativa: 

É evidente que o sentido do dispositivo só pode ser o de proteger o advogado no exercício da profissão. É o que 
esta emenda pretende explicitar.  
Parecer:   

   Pela rejeição.  
O Advogado está "sempre" no exercício da profissão, seja nos Tribunais, seja no escritório, seja em sua casa. 
Os valores fundamentais, que sua atividade resguarda - vida, incolumidade, patrimônio - podem estar sempre em 
cheque, dia e noite. Não há advogado que não estude, medite e trabalhe em sua casa, sem observância de 
horário. Daí que está ele, a rigor, "sempre" no exercício da profissão.  
A restrição, pretendida na emenda, abre perigoso ensejo à desproteção dos direitos individuais ou coletivos, 
inevitavelmente atingidos em qualquer circunstância na qual não se respeite a inviolabilidade do advogado. À luz 
da emenda estaria, por exemplo, plenamente justificada a nefanda prisão do saudoso Heleno Fragoso, do 
recôndito do seu lar, na calada da noite, subtraído e levado a prisões desconhecidas, pelos agentes do 
autoritarismo, em época recente.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01543 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAIMUNDO REZENDE (PMDB/MG) 
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Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 152.  
"O advogado é indispensável à administração  
da justiça, sendo inviolável por seus atos e  
manifestações nos limites da lei. 
Justificativa: 

Numa Constituição não há necessidade e muito menos razões para destaques semelhantes.  
Ademais, “o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionado às qualificações profissionais 
que a lei exige”, conforme estabelecido no artigo 6° parágrafo 9° do atual Projeto.  
Parecer:   

   Pela rejeição.  
A advocacia é "munus público", inconfundível com "o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão". A 
justificação nenhum argumento sério oferece em apoio à pretensão de suprimir o art. 152 do projeto 
sistematizado.  
O art. 152 afirma, na essência, a inviolabilidade do Advogado, nos seus atos e manifestações, elevando-o acima 
de contingências arbitrárias da autoridade. Pois somente sendo inviolável, o Advogado pode enfrentar o 
autoritarismo de detentores do Poder e as arbitrariedades em geral, postando-se, incólume, como defensor dos 
direitos e garantias individuais. 
   
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO III 
DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA 
Art. 158. O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável, por seus atos e 

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

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

     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     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 
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     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 

     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 

     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI e Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, 
V, VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 
67, § 3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
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 
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Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; 
§§ 2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 
84 ("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, 
III, IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, 
alíneas "a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, 
II, III; Art. 115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 
119 ("caput"), §§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 
1255-8 - Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, 
"q" e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; 
§§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", 
"d", "e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; 
Art. 132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 
143 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
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FASE U 

 EMENDA:00617 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   

   Suprima-se o art.: 138 do Projeto de  
Constituição do Relator (B) para o 2o. Turno. 
Justificativa: 

Querer explicitar no texto constitucional a vinculação de competência do advogado para o exercício de sua profissão 
não tem fundamento.  
Caberia a pergunta por que não igual procedimento em relação ao médico, ao agrônomo, ao engenheiro e às demais 
profissões? 
Parecer:   

   Objetiva a presente Emenda a supressão do art. 138, que assegura a desejada independência no exercício da  
advocacia, ao afirmar o princípio da inviolabilidade do profissional quanto aos seus atos e manifestações no  
exercício profissional, "nos limites da lei".  
O dispositivo é de ser mantido. Trata-se de garantia que está na linha das conquistas democráticas que vimos  
perseguindo, consoante o demonstra o Projeto de Constituição visto no seu todo.  
Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 
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Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 133 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 

 
 

 

 

 


