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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. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, 

na forma do art. 5º, LXXIV. 

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos 

Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público 

de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e 

vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO: 02640 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ESTABELEÇA A ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, PARA OS FINS QUE ESTABELECE. 
    
   SUGESTÃO: 02680 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 

                                                      
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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   SUGESTÃO: 03846 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A ATUAÇÃO, PRINCÍPIOS, ORGANIZAÇÃO E  
COMPOSIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
    
   SUGESTÃO: 04877 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE QUE CAIBA À UNIÃO ORGANIZAR E MANTER A PROCURADORIA-GERAL DE  
JUSTIÇA, A PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO E A DEFENSORIA  
PÚBLICA DA UNIÃO. 
    
   SUGESTÃO: 05035 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPETÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
    
   SUGESTÃO: 05230 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A JUSTIÇA GRATUITA E A DEFENSORIA  
PÚBLICA. 
    
   SUGESTÃO:05787 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
    
   SUGESTÃO: 06432 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ORGANIZE A DEFENSORIA PÚBLICA, NAS  
CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
    
   SUGESTÃO: 06951 DT REC: 06/05/87 
Autor:   
   PAULO ALMADA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A DEFENSORIA PÚBLICA. 
    
   SUGESTÃO: 07245 DT REC: 06/05/87 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A INSTITUIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS  
QUE ESTABELECE. 
    
   SUGESTÃO: 07521 DT REC: 06/05/87 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
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Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM TODAS  
AS COMARCAS DO PAÍS. 
    
   SUGESTÃO: 07842 DT REC: 06/05/87 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A COMPOSIÇÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA. 
    
   SUGESTÃO: 08103 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DEFENSORIA PÚBLICA. 
    
   SUGESTÃO: 09613 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A DEFENSORIA PÚBLICA. 
    
   SUGESTÃO: 11121 DT REC: 27/07/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
MILITAR FEDERAL 
LOURDES MARIA CELSO DO VALLE - PRESIDENTE MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 
20000 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS QUE FORTALEÇAM A DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME  
ESTABELECE. 
    
   SUGESTÃO: 11602 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 
IVAN MACHADO FERRAZ - PRESIDENTE MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA  
FORMA QUE ESTABELECE. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 5ª reunião da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público as notas 
taquigráficas da Audiência Pública realizada 23/4/1987, sobre Defensoria Pública / Direito Notarial - 
direito Registral / Polícia Civil - inquérito policial. 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
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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 47 - A Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função 

jurisdicional do Estado, tem como incumbência a postulação e a defesa, em todas 

as instâncias, dos direitos dos juridicamente necessitados, podendo atuar, ainda, 

judicial ou extrajudicialmente, contra pessoas físicas e jurídicas de direito público ou 

privado.  

Parágrafo único - São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, gozando, ainda, autonomia 

administrativa. 

Art. 48 - A Defensoria Pública é organizada, por lei complementar, em carreira 

composta de cargos de categoria correspondente aos órgãos de atuação do Poder 

Judiciário.  

Parágrafo único - Dar-se-á o ingresso na carreira da classe inicial, mediante 

concurso público de provas e títulos, não podendo os nomeados, após dois anos de 

exercício, ser demitidos senão por sentença judiciária ou em virtude de processo 

administrativo em que lhes faculte ampla defesa, nem removidos a não ser 

mediante representação do Procurador-Geral da Defensoria Pública, com 

fundamento em conveniência de serviço. 

Art. 49 - A Defensoria Pública é dirigida pelo Procurador-Geral da Defensoria 

Pública nomeado pelo Presidente da República, dentre os ocupantes dos cargos da 

classe final da carreira. 

Art. 50 - Ao Defensor Público, como garantia do exercício pleno e da 

independência de suas funções, são devidas as garantias, prerrogativas e direitos 

dos membros do Ministério Público, aplicando-se-lhes as mesmas vedações. 

Art. 51 - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União em todas as 

instâncias e estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização da 

Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, observado o 

disposto neste Capítulo. 

 

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

Ministério Público a votação do Anteprojeto da Subcomissão. Publicação: DANC de 

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

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

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

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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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. 108 - É instituída a Defensoria Pública para a defesa, em todas as instâncias, 

dos juridicamente necessitados. 

§ 1º - Ao Defensor Público são asseguradas as garantias, direitos, prerrogativas e 

vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público. 

§ 2º - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União em todas as 

instâncias. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 139 - 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 da União, do Distrito 

Federal e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a Organização da 

Defensoria Pública dos Estados. 

 

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 de 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/comissao3.  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 239 - 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 da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a Organização da 

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

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 235 - 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 da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a Organização da 
Defensoria Pública dos Estados. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 48.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública para a orientação jurídica e a defesa, 

em todos os graus, dos necessitados. 

Parágrafo único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do 

Distrito Federal e a dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização 

da Defensoria Pública dos Estados. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 48.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 148. - É instituída a Defensoria Pública para a orientação jurídica e a defesa, 

em todos os graus, dos necessitados. 

Parágrafo único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do 

Distrito Federal e a dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização 

da Defensoria Pública dos Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do 

Ministério Público quando em dedicação exclusiva. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 155. A Defensoria Pública é o órgão incumbido da orientação jurídica e da 

defesa, em todos os graus, dos necessitados. 

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do 

Distrito Federal e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização 

da Defensoria Pública dos Estados, assegurado aos seus integrantes, quando em 

dedicação exclusiva, o regime jurídico do Ministério Público. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 6. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 
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Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 159. 

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  A fusão foi aprovada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 13/4/1988, a partir da p. 

9336. 

 

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

2º) 

Art. 139. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5º, LXXVI. 

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 

Distrito Federal e dos Territórios, e prescreverá normas gerais para sua 

organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, 

mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a 

garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 

institucionais. 

 

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. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 4º, LXXIV.  

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 

Distrito Federal e dos Territórios, e prescreverá normas gerais para sua 

organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, 

mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a 

garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 

institucionais. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.  

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização 

nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 

público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 

inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 

institucionais. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

                                                      
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/224anc13abr1988.pdf
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dispositivo. 

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 110). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00004 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:   
   Acrescente-se o seguinte Capítulo "Da Defensoria Pública", logo após o Capítulo relativo ao 
Ministério Público:  
CAPÍTULO  
Da Defensoria Pública  
Art. 1o. A Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do  
Estado, tem como incumbência a postulação e a defesa, em todas as instâncias, dos direitos dos  
juridicamente necessitados, podendo atuar, ainda, judicial ou extrajudicialmente, contra pessoas  
físicas e jurídicas de direito público ou privado.  
Parágrafo único. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a  
indivisibilidade e a independência funcional, gozando, ainda, de autonomia administrativa.  
Art. 2o. A Defensoria Pública é organizada, por lei complementar, em carreira composta de  
cargos de categoria: correspondente aos órgãos de atuação do Poder Judiciário.  
Parágrafo único. Dar-se-á o ingresso na carreira da classe inicial, mediante concurso  
público de provas e títulos, não podendo os nomeados, após dois anos de exercício, ser  
demitidos senão por sentença judiciária ou em virtude de processo administrativo em que se lhes  
faculte ampla defesa, nem removidos a não ser mediante representação do Procurador-Geral da  
Defensoria Pública, com fundamento em conveniência de serviço.  
Art. 3o. A Defensoria Pública é dirigida pelo Procurador-Geral da Defensoria Pública nomeado,  
pelo Presidente da República, dentre os ocupantes dos cargos da classe final da carreira.  
Art. 4o. Ao Defensor Público, como garantia do exercício pleno e da independência de suas  
funções, são devidas as garantias, prerrogativas e direitos dos membros do Ministério Público.  
Art. 5o. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União em todas as instâncias  
e estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização da Defensoria Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, observado o disposto nesta Seção. 
Justificativa: 
O Ministério Público existe para ser o fiscal da lei, em nome de toda a sociedade. Mas o acusado 
possui direitos individuais, que cabe sejam plenamente tutelados sob pena de termos a tirania 
indesejável do Estado sobre o indivíduo. Assim, a criação da Defensoria Pública, como instrumento 
de defesa e garantia desses direitos individuais é fato que se impõe.    

                                                      
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/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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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A ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais e integram o cenário jurídico 
republicano brasileiro. Autor e réu devem ter, em juízo, os mesmos direitos, as mesmas garantias e 
os mesmos deveres. Quando o Estado aumenta as dimensões acusatórias e decisórias, em 
detrimento da função defensora, ele está, na realidade, reforçando traços autoritários e negando 
explicitamente, qualquer pretensão de se tornar um Estado democrático. 
No entendimento moderno e objetivo, torna-se impossível a assistência judiciária sem a existência de 
uma instituição bem estruturada, forte e independente, destinada a patrocinar direitos irrevogáveis 
dos pobres, miseráveis ou marginalizados. Somente assim poderá ser atendido o preceito basilar de 
que todos são iguais perante a lei. 
A existência de uma Justiça em condições de prestar-se, jurisdicionalmente, com igualdade a favor 
de todos os cidadãos, concretiza-se em norma basilar e fundamental ao regime democrático e ao 
fortalecimento das instituições. 
Para tanto, é cada vez mais indispensável que a Defensoria Pública, ora proposta, venha a igualar-se 
em estrutura, independência e instrumentais ao Ministério Público para que tais instituições, 
irmanadas à magistratura, possam significar o grande tripé de uma justiça operosa, eficiente, ampla 
e, sobretudo, JUSTA. 
 
   EMENDA:00053 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no texto da nova Constituição, onde couber:  
"Art. 1o. A Defensoria Pública funcionará perante juízes e tribunais para dar assistência  
judiciária aos mais carentes, com organização semelhante ao Ministério Público, na forma da lei.  
Parágrafo Único. Em cada Estado e no Distrito Federal a assistência judiciária, através da  
Defensoria Pública, obedecerá às peculiaridades regionais, de modo que possa atuar em defesa do  
cidadão lesado, nos seus direitos, por terceiro ou pelo poder público." 
Justificativa: 
Um dos problemas mais graves da atividade e da Justiça entre nós é a prestação de assistência 
judiciaria aos carentes; visto que na maioria das vezes, não só por razões de ordem pecuniária, mas 
também motivos culturais, não se consegue levar à presença do Judiciário enormes camadas da 
população, ávidas de justiça e certa de seus direitos em face da comunidade. 
Com assinalada significação o trabalho do assistente judiciário ou do advogado gratuito, criado pela 
Justiça, a verdade é que se impõe a necessidade de estruturação da instituição mencionada para 
fazer face a uma série de questões nesse campo social. 
 
   EMENDA:00082 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   "Art. Os necessitados serão assistidos em juízo pela Defensoria Pública, instituição  
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, em todos os graus de jurisdição,  
organizada em carreira própria, assegurando-se aos seus membros os mesmos direitos atribuídos 
aos membros do Ministério Público.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e estabelecerá  
normas gerais a serem adotadas na organização da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios." 
Justificativa: 
O eminente Relator, em seu diagnóstico do Poder Judiciário brasileiro, diz: “os litígios são caros”... 
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Entretanto, reconhecendo a maioria da população viver em situação de penúria, não inclui no seu 
anteprojeto um capítulo referente à Assistência Judiciária. Deixa os pobres e oprimidos sem quem os 
proteja. Estarão os economicamente fracos sujeitos aos advogados dativos; a defensoria pública não 
existirá para atender as pretensões da classe mais numerosa da sociedade nacional, os 
determinados a viver sem suficiente alimentação. 
    
   EMENDA:00198 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. A União subsidiará os Estados para organização da Defensoria Pública em todas as  
Comarcas do País, na forma da Lei, para defesa das pessoas necessitadas, no processo civil ou  
criminal, com obediência aos seguintes princípios:  
§ Único. Os membros da Defensoria Pública dos Estados e dos Territórios ingressarão nos  
cargos iniciais de carreira, mediante concurso público de provas e títulos; após dois anos de  
exercício, não poderão ser demitidos senão por sentença judiciária ou em virtude de processo  
administrativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos a não ser mediante  
representação do Defensor Geral. Este será nomeado pelo Governador do Estado, na forma da Lei, 
dentre os candidatos indicados pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e eleito em 
votação secreta pela Assembleia Legislativa do Estado." 
Justificativa: 
Assim como a Constituição prevê a organização do Ministério Público dos Estados desde a 
Constituição de 1946, impõe-se a criação da Defensoria Pública, sem o que o Estado estaria 
assegurando acusações e negando a defesa aos seus cidadãos.   
       
   EMENDA:00282 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 1o. Os Estados organizarão a Defensoria Pública como instituição permanente e essencial à  
prestação da Justiça pela República, tem como incumbência a postulação e a defesa, em todas as  
instâncias, dos direitos dos juridicamente necessitados.  
§ 1o. A atuação da Defensoria Pública inclui a postulação, judicial ou extrajudicial, contra  
pessoas físicas de direito público ou privado.  
§ 2o. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e  
a autonomia administrativa e financeira.  
Art. 2o. A Lei estabelecerá a organização da Defensoria Pública e as normas de sua atuação.  
Parágrafo único. O ingresso na carreira da Defensoria Pública dar-se-á na classe inicial,  
mediante concurso público de provas e títulos.  
Art. 3o. A Defensoria Pública é dirigida pelo Procurador-Geral da Defensoria Pública, nomeado  
pela Chefia do Poder Executivo dentre os ocupantes dos cargos da classe final da carreira.  
Art. 4o. Ao membro da Defensoria Pública, como garantia do exercício pleno e independente de  
suas funções, são asseguradas as seguintes prerrogativas:  
I - independência funcional, sem prejuízo da unidade e da indivisibilidade da instituição;  
II - vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão em virtude de sentença judicial;  
III - irredutibilidade de vencimentos e paridade deles com os dos órgãos judiciários correspondentes;  
IV - promoções voluntárias por antiguidade e merecimento;  
V - ter direito, no exercício de suas funções, a trânsito livre e isenção de revista.  
Art. 5o. É vedado ao membro da Defensoria Pública, sob pena de perda de cargo:  
I - exercer qualquer outra função, salvo os cargos de magistério e os eletivos, bem como os em  
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comissão, quando autorizados pelo procurador-geral, ouvido o colegiado competente;  
II - receber, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, percentagens, honorários ou custas nos  
processos em que oficie;  
III - exercer o comércio ou participar da sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;  
IV - exercer a advocacia fora do âmbito de suas atribuições.  
Art. 6o. Lei Complementar de iniciativa do Presidente da República organizará a Defensoria  
Pública da União e estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização da Defensoria  
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, observando o disposto neste capítulo. 
Justificativa: 
O Brasil é um país em que, historicamente, as pessoas se relacionam de maneira desbalanceada. De 
um lado, os que podem e têm, se relacionam com prepotência. Do outro lado, os que não podem e 
não têm, em relação de submissão.  
Há muitas explicações, destaco uma: no Brasil, as pessoas relacionam-se despidas, desprotegidas 
de seus direitos. A visão da cidadania faz com que pensemos em vestir e cobrir as pessoas com seus 
direitos mínimos. 
Nada há mais importante o exercício e a emoção da cidadania do que a adequada defesa nos 
processos judiciais e o assessoramento nos conflitos e necessidades jurídicas. É o que faz a 
advocacia, que amplia nossa possibilidade de conflito. 
A Defensoria Pública é a advocacia colocada à disposição das pessoas carentes e desprotegida. Há 
de ser feita de forma institucional, de modo a reforçar os laços de lealdade entre o defensor, 
advogado, e seus clientes, os necessitados. 
Os princípios fixados na proposta são os necessários a atingir os seus propósitos. Eu, que conheço 
de perto a Defensoria Pública, sei bem avaliar as suas possibilidades, sua utilidade e sua 
indispensabilidade na proteção à cidadania, na construção da democracia e na prática da República. 
A República requer a Defensoria Pública a nível Constitucional.  
  
   EMENDA:00546 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MÁRIO BOUCHARDET (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do  
Ministério Público:  
"Art. Os necessitados serão assistidos em juízo pela Defensoria Pública, organizada em  
carreira própria e com os mesmos princípios institucionais e direitos assegurados ao  
Ministério Público.  
Parágrafo único. Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, e estabelecerá  
normas gerais a serem adotadas na organização da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios." 
Justificativa: 
A proposta reflete o consenso dos Defensores Públicos de todo território nacional e visam a 
assegurar o efetivo cumprimento do Dever-Função do Estado de garantir, aos necessitados, o acesso 
à justiça, direito fundamental do Homem consagrado desde o Código de Hamurabi (2.967 a 2.025 
A/C.).  
O texto, fruto de profundos debates em todos os conclaves que trataram da JUSTIÇA, foi aprovado 
pelas delegações estaduais e federais das entidades representativas dos Defensores Públicos, em 
Assembleia Geral, realizada a 26 de março de 1987, em Belo Horizonte, Minas Gerais.  
Desde a mais remota antiguidade as sociedades humanas que se estruturam com a desigual 
distribuição, entre os seus membros, dos frutos produzidos por todo o grupo social, preocuparam-se 
em estabelecer princípios de ordem pública que assegurassem o equilíbrio e a justiça na aplicação  
da lei. 
Assim é que a igualdade de oportunidades de todos perante a lei surge como norma imperativa à 
obtenção de uma ordem jurídica justa, assegurando aos que menor acesso tiveram às riquezas 
produzidas pela sociedade o direito de recorrer à Justiça para a proteção de seus interesses, através 
de defensor gratuito, fornecido pelo Estado. 
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O direito à justiça integra, portanto, o elenco dos direitos fundamentais absolutos do Homem, por ser 
tão imprescindível à sua sobrevivência quanto os que lhe garantem a vida, a liberdade, a saúde, a 
educação e a subsistência digna. 
É, pois, neste contexto que se insere a obrigação do Estado de, suprimindo as desigualdades 
estruturais da sociedade, assegurar, aos necessitados, a assistência judiciária gratuita, através da 
Defensoria Pública.  
A Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tem como 
incumbência a postulação e a defesa, em todas as instancias, dos direitos do juridicamente, 
necessitado.  
Na defesa dos direitos do juridicamente necessitado os órgãos da Defensoria Pública atuam 
judicialmente, perante o Poder Judiciário, contra pessoas físicas e jurídicas de direito público ou 
privado e extrajudicialmente, nos limites de suas atribuições legais. 
São princípios institucionais da Defensoria Pública: 

1. A unidade, a indivisibilidade e a autonomia administrativa e financeira da Instituição; 
2. A organização em carreira própria, com o ingresso na classe inicial mediante concurso 

público de provas e títulos; 
3. A nomeação de sua Chefia dentre os membros da classe final da carreira; 
4. A atribuição aos seus membros dos direitos, garantias e prerrogativas assegurados aos dos 

demais órgãos da administração de Justiça.  
A proposta de constitucionalização da Assistência Judiciária, destina-se a garantir a ampla defesa do 
necessitado, entendimento como tal não apenas o pobre, mas todo individuo carente da tutela 
jurídica, como o réu revel no processo crime, o litigante de pequenas causas.  
    
   EMENDA:00549 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo onde couber:  
"Os necessitados serão assistidos, judicial e extrajudicialmente, pela defensoria pública,  
instituição permanente e essencial à manutenção do Estado Democrático de Direito, organizada em  
carreira, atribuída a seus membros as garantias indispensáveis ao exercício da função.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e estabelecerá  
normas gerais a serem adotadas na organização da Defensoria Pública dos Estados membros, do  
Distrito Federal e dos Territórios." 
Justificativa: 
A única maneira de assegurar, satisfatoriamente a todos os juridicamente necessitados, a satisfação 
desse direito é a assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública, organizada em 
carreira pelo Estado. 
A grande injustiça brasileira, não é a negação por Sentença Judicial de determinados bens ao homem 
que promove uma Ação Judicial, mas sim que ao homem não seja dado a oportunidade de submeter 
sua prestação ao poder judiciário. A Defensoria Pública, como Órgão do Estado incumbido de fazer o 
direito do homem de postular é, também, polo de difusão de conhecimentos desses valores, senda 
uma realidade em alguns Estados membros da Federação, notadamente Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul. Nesses Estados já existe uma estrutura em carreira, em notável 
experiência social, cabendo destacar que em todo o Estado do Rio de Janeiro, 80% do movimento 
forense é realizado através dos Defensores Públicos, além do enorme número de conciliações de 
litígios emergentes, vindos dos atendimentos diários às partes recorrentes e que resultam em acordo.  
    
   EMENDA:00563 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescenta-se o seguinte artigo onde couber:  
"Os necessitados serão assistidos, judicial e extrajudicialmente, pela defensoria pública,  
instituição Permanente e essencial à manutenção do Estado Democrático de Direito, organizada em  
carreira, atribuída a seus membros as garantias indispensáveis ao exercício da função.  
Parágrafo único. Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União e estabelecerá normas  
gerais a serem adotadas na organização da Defensoria Pública dos Estados membros, do  
Distrito Federal e dos Territórios." 
Justificativa: 
A única maneira de assegurar, satisfatoriamente a todos os juridicamente necessitados, a satisfação 
desse direito é a assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública, organizada em 
carreira pelo Estado. 
A grande injustiça brasileira, não é a negação por Sentença Judicial de determinados bens ao homem 
que promove uma Ação Judicial, mas sim que ao homem não seja dado a oportunidade de submeter 
sua pretensão ao poder judiciário. A Defensoria Pública, como Órgão do Estado incumbido de fazer 
valer o direito do homem de postular seus direitos é, também, polo de difusão de conhecimentos 
desses valores, sendo uma realidade em alguns Estados membros da Federação, notadamente Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul.  
Nesses Estados já existe uma estrutura em carreira, em notável experiência social, cabendo destacar 
que todo o Estado do Rio de Janeiro, 80% do movimento dorense é realizado através dos Defensores 
Públicos, além do enorme número de conciliações de litígios emergentes, vindos dos atendimentos 
diários às partes recorrentes e que resultam em acordo.  
    
   EMENDA:00571 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Capítulo "Da Defensoria Pública", logo após o Capítulo relativo  
ao Ministério Público do anteprojeto do Relator:  
Capítulo  
Da Defensoria Pública  
Art. A Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do  
Estado, tem como incumbência a postulação e a defesa, em todas as instâncias, dos direitos dos  
juridicamente necessitados, podendo atuar, ainda, judicial ou extrajudicialmente, contra pessoas  
físicas e jurídicas de direito público ou privado.  
Parágrafo único. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a  
indivisibilidade e a independência funcional, gozando, ainda, de autonomia administrativa.  
Art. A Defensoria Pública é organizada, por lei complementar, em carreira composta de cargos  
de categoria correspondente aos órgãos de atuação do Poder Judiciário.  
Parágrafo único. Dar-se-á o ingresso na carreira da classe inicial, mediante concurso  
público de provas e títulos, não podendo os nomeados, após dois anos de exercício, ser  
demitidos senão por sentença judiciária ou em virtude de processo administrativo em que se lhes  
faculte ampla defesa, nem removidos a não ser mediante representação do Procurador-Geral da  
Defensoria Pública, com fundamento em conveniência de serviço.  
Art. A Defensoria Pública é dirigida pelo Procurador-Geral da Defensoria Pública nomeado,  
pelo Presidente da República, dentre os ocupantes dos cargos da classe final da carreira.  
Art. Ao Defensor Público, como garantia do exercício pleno e da independência de suas  
funções, são devidas as garantias, prerrogativas e direitos dos membros do Ministério Público.  
Art. Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União em todas as instâncias  
e estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização da Defensoria Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, observado o disposto nesta Seção." 
Justificativa: 
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O Ministério Público existe para ser o fiscal da lei, em nome de toda a sociedade. Mas o acusado 
possui direitos individuais, que cabe sejam plenamente tutelados sob pena de termos a tirania 
indesejável do Estado sobre o indivíduo. Assim, a criação da Defensoria Pública, como instrumento 
são garantias constitucionais e integram o cenário jurídico republicano brasileiro. Autor e réu devem 
ter, em juízo, os mesmos direitos, as mesmas garantias e os mesmos deveres. Quando o Estado 
aumenta as dimensões acusatórias e decisórias, em detrimento da função defensora, ele está, na 
realidade, reforçando traços autoritários e negando, explicitamente, qualquer pretensão de se tornar 
um Estado democrático.  
No entendimento moderno e objetivo, torna-se impossível a assistência judiciária sem a existência de 
uma instituição bem estruturada, forte e independente, destinada a patrocinar direitos irrevogáveis 
dos pobres, miseráveis ou marginalizados. Somente assim poderá ser atendido o preceito basilar de 
que todos são iguais perante a lei.  
A existência de uma Justiça em condições de prestar-se, jurisdicionalmente, com igualdade a favor 
de todos os cidadãos, concretiza-se em norma basilar e fundamental ao regime democrático e ao 
fornecimento das instituições.  
Pata tanto, é cada vez mais indispensável que a Defensoria Pública, ora proposta, venha a igualar-se 
em estrutura independência e instrumentais ao Ministério Público para que tais instituições, 
irmanadas à magistratura, possam significar o grande tripé de uma justiça operosa, eficiente, ampla 
e, sobretudo, JUSTA.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00103 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Da Defesa Pública - Cap. III Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional onde couber:  
"Art. - A Defensoria Pública, é o órgão do Estado incumbido da assistência, da postulação e  
da defesa de direitos, em todas as instâncias, dos juridicamente necessitados."  
"Art. - A lei organizará a Defensoria Pública da União aos Juízos e Tribunais Federais."  
"Art. - A Defensoria Pública Federal tem por Chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo  
Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico  
e reputação ilibada."  
Parágrafo único - Os membros da defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos  
Territórios ingressarão nos cargos iniciais de carreira mediante concurso público de provas e  
títulos, após dois anos de exercício não poderão ser demitidos, senão por sentença jurídica ou em  
virtude de processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos, a não ser  
mediante representação motivada do Defensor Público-Geral, com fundamento em convivência do  
serviço.  
"Art. - A Defensoria Pública dos Estados será organizada em carreira, por lei complementar  
estadual, observado o disposto no artigo anterior." 
Justificativa: 
A prestação de assistência judiciária, como instrumento de acesso da população carente à Justiça, 
constitui, na sociedade moderna, dever-função do Estado. 
Cabe ressaltar que a assistência judiciária, como garantia constitucional, vem sendo contemplada em 
todas as Constituições, a contar da de 1934, exceção feita à Carta de 1937, no capítulo dos direitos e 
garantias individuais.  
Todavia, não basta tão-somente a forma enunciativa da garantia constitucional, sem que exista o 
órgão do Estado apto a realizá-la, ampla e eficazmente. Daí a necessidade de institucionalização de 
órgão do Estado incumbido da assistência, da postulação e da defesa de direitos, em todas as 
instâncias dos juridicamente necessitados, dotado de estrutura programática e da necessária 
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independência e autonomia, organizado em carreira própria, com ingresso nos cargos iniciais, 
mediante concurso público de provas e títulos. 
A inserção da Defensoria Pública como órgão do Estado, na Constituição Federal, tendo em vista a 
relevante missão que desempenha na sociedade, representará um macro importante no contexto de 
modernização da ordem econômico-social do país, além de constituir fator de segurança e 
valorização do indivíduo diante das diferenças sociais que afetam a sociedade brasileira.  
Este projeto foi elaborado por um grupo de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:00892 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no cap. III, da Defensoria Pública:  
Art. O exercício efetivo de Defensor Público é incompatível com a advocacia particular e o  
patrocínio de órgãos públicos ou de seus dirigentes.  
Art. Enquanto não houver Defensoria Pública em todas as Comarcas, suas funções serão exercidas  
por advogados dativos, cujos honorários serão pagos por verbas postas à disposição do Poder  
Judiciário. 
Justificativa: 
A Defensoria Pública visa suprir eficazmente a dificuldade que têm os poderes de defender-se em 
Juízo. 
Para que possam ser protegidos inclusive contra o Estado, foi expressamente proibido atribuir, à 
mesmo pessoa, a defesa dos pobres e de órgãos públicos ou seus dirigentes.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01149 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá ao art. 47, a seguinte redação:  
"O Estado organizará a Defensoria Pública, que terá como incumbência a postulação e a defesa,  
em todas as instâncias, dos direitos dos juridicamente necessitados." 
Justificativa: 
O texto da emenda parece suficiente, mais do que o emendado, ao cumprimento das altas finalidades 
que justificam a institucionalização da Defensoria Pública, a nível constitucional. 
É importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é recomendada pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01150 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
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Texto:   
   L - Substitui o título do Cap. III:  
"Da Defensoria Pública" para:  
"Assistência Judiciária e Defensoria Pública".  
2 - Inclui, imediatamente antes do art. 47, o seguinte  
"Art. - Será concedida assistência judiciária gratuita aos necessitados, na forma da lei, garantindo-se 
lhes a livre escolha do assistente.  
O Estado deve remunerar os serviços dos advogados e peritos que, não integrantes dos  
serviços públicos para esse fim, atuem no processo por nomeação judicial. 
Justificativa: 
A pretensão jurisdicional deve ser integralmente gratuita aos que não tenham de suportar os ônus 
das despesas judiciais. A gratuidade, porém, é obrigação do Estado que não deve ser transferência 
aos profissionais liberais indicados para atuar nos processos de oficio, face à incapacidade de 
atendimento pelos serviços de assistência judiciária estatal. 
É importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é recomendada pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01250 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. - A União subsidiará os Estados para organização da Defensoria Pública em todas as  
comarcas do País, na forma da Lei, para defesa das pessoas necessitadas, no processo civil ou  
criminal, com obediência aos seguintes princípios:  
§ único - Os Membros da Defensoria Pública dos Estados e dos Territórios ingressarão nos  
cargos iniciais de carreira, mediante concurso público de provas e títulos; após dois dias de  
exercício, não poderão ser demitidos senão por sentença judiciária ou em virtude de processo  
administrativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos a não ser mediante  
representação do Defensor Geral. Este será nomeado pelo Governador do Estado, na forma da Lei, 
dentre os candidatos indicados pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e eleito em 
votação secreta pela Assembleia Legislativa do Estado. 
Justificativa: 
Assim como a Constituição prevê a organização do Ministério Público dos Estados desde a 
Constituição de 1946, impõe-se a criação da Defensoria Pública, sem o que, o Estado estaria 
assegurando acusação e negando a defesa aos seus cidadãos.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:01428 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, acrescente-se ao artigo 
51, do capítulo III, "Da Defensoria Pública", o seguinte parágrafo:  
Art. 51 - ..................................  
"Parágrafo único - A prestação dos serviços de assistência jurídica e judiciária poderá ser  
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atribuída, pelos Estados e pelo Distrito Federal, a suas Procuradorias, observados os mesmos  
princípios, estabelecidos nesta Constituição, aplicáveis às Defensorias Públicas." 
Justificativa: 
Não há dúvida de que é dever inarrável do Estado possibilitar aos necessitados o acesso gratuito e 
eficiente à Justiça.  
Se esse serviço deve ser cometido a um órgão especifico, como, por exemplo, uma Defensoria 
Pública, ou às Procuradorias do Estado membro que, dentro de suas peculiares, deve equacionar e 
definir a questão.  
A experiência de muitos Estados (como por exemplo São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul, etc.) 
tem demonstrada a perfeita harmonia o desempenho pelas Procuradorias Gerais das funções típicas 
de advogado do Estado e do cidadão pobre. 
Considerada a dimensão do problema da assistência judiciária, é de conveniência que se deixe 
aberto para os Estados e Municípios o equacionamento da questão. Ressalve-se, contudo, a 
necessidade do desempenho por careira de advogados públicos. 
Por todos os motivos de fato e de direito acima expostos, assim como em respeito à autonomia dos 
Estados membros, deve ser deixada aos mesmos, a escolha do órgão mais conveniente para a 
prestação de assistência judiciária aos necessitados.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00007 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Sejam incluídos os seguintes dispositivos no substitutivo:  
Capítulo V  
DA DEFENSORIA PÚBLICA, DO SERVIÇO JURÍDICO DA  
UNIÃO E DA ADVOCACIA.  
Art. 108 - É instituída a Defensoria Pública e o Serviço Jurídico da União, que serão  
organizados por leis ordinárias.  
Parágrafo Primeiro - À Defensoria Pública incumbirá a defesa, em todas as instâncias, dos  
juridicamente necessitados.  
Parágrafo Segundo - Ao Serviço Jurídico da União incumbe a representação judicial da União,  
de suas Autarquias, Fundações e Empresas Públicas.  
Parágrafo Terceiro - Aos Defensores Públicos e aos membros do Serviço Jurídico da União são  
asseguradas as garantias, direitos, prerrogativas e vedações, estas no que couber, conferidas aos  
membros do Ministério Público da União, por esta Constituição.  
Capítulo VI  
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Seção III  
DO JUDICIÁRIO  
Art. 117 - ..................................  
Parágrafo único - Também integrarão o Serviço Jurídico da União os atuais ocupantes dos cargos  
de Assistentes Jurídicos, Procuradores e Advogados da Administração Direta, das Autarquias, das  
Fundações e de Empresas Públicas. 
Justificativa: 
Além das funções institucionais do Ministério Público, contempla o atual substitutivo a representação 
da União em Juízo, a defesa dos necessitados e a advocacia privada. 
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Todavia, deixou de cogitar de um órgão que pudesse congregar os interesses da União e suas 
projeções (Autarquias, Fundações e Empresas Públicas) para identidade de tratamento quando 
litigantes.  
Assim, além de tornar explicita a existência do órgão para o qual a opção de que trata o Artigo 117 se 
manifesta, a persente emenda o institui para se incumbir da representação judicial das entidades 
públicas: Administração Direta e Indireta.  
Parecer:   
   Esta matéria restou prejudicada.  
Prejudicada. 
    
    
EMENDA:00624 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo  
Dê-se ao art. 108 a redação seguinte renumerando-se o atual art. 108 e seguintes:  
"Art. A lei assegurará ampla defesa em qualquer processo, com todos os meios e recursos a  
ela inerentes, concedido às partes igual respeito e tratamento, vedada a concessão, inclusive ao  
Ministério Público, de quaisquer privilégios, prazos ou condições especiais; somente será  
permitida a execução judicial; a lei exigirá, sob pena de nulidade, que todos os despachos e  
decisões tenham suficiente relatório e clara fundamentação.". 
Justificativa: 
O anteprojeto contemplou com a garantia da ampla defesa apenas o cidadão.  
Porque excluir-se dessa importante proteção as pessoas jurídicas? 
A emenda pretende terminar com absurdos privilégios existentes em nossa legislação e conceder 
igualdade a todas as partes envolvidas, em qualquer processo. 
A Velha República, sensível às pressões do poder econômico, editou decretos-leis em que se 
permitem “execuções especiais”, fora da proteção do poder judiciário, e, nesses processos violentos, 
o devedor é desapossado de seus bens, sem qualquer formalidade ou proteção jurídica.  
O Decreto-lei 21/66, estabelece que os bens serão vendidos em leilão público, com simples 
requerimento, “independentemente de qualquer outra formalidade processual” decreto-lei citado,  
art. 6º).  
Tais processos são incompatíveis com um regime democrático, sendo certo que o relatório e a 
fundamentação de decisões e despachos são garantias para as partes.  
Parecer:   
   Contrário. A emenda eliminaria a Defensoria Pública. 
    
 
   EMENDA:00649 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   "Art. Os tribunais federais e os tribunais locais manterão um órgão especial, destinado à  
prestação jurisdicional gratuita para os que, comprovadamente, não possam arcar com despesas  
judiciais sem prejuízo para a própria manutenção e a de sua família.  
Parágrafo único. A Defensoria Pública, de que trata este artigo, terá estrutura, organização e  
competência estabelecidas em lei complementar, obedecendo aos seguintes princípios:  
I - independência administrativa;  
II - provimento dos cargos através de concurso públicos de provas ou de provas e títulos." 
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Justificativa: 
Trata a nossa sugestão de trazer para o âmbito da nova Carta que está em elaboração norma já 
prevista em legislação ordinária, dando, pois, à jurisdição gratuita, o grau de norma constitucional. 
Essa proveniência, a para de assegurar e tornar mais estável a justiça gratuita, enseja uma 
normatização mais abrangente desse instituto, não só por prevê-lo em todos os graus de jurisdição, 
mas por determinar sua organização, competência e estrutura através de lei complementar 
abrangente de todos os níveis jurisdicionais. 
Com isto, estamos certos, vamos ao encontro do antigo e justo anseio da população mais carente, 
tornando possível, sem despesas ou maiores sacrifícios, tenham todos acesso, em igualdade de 
condições, à prestação jurisdicional que o Estado tem o dever de prestar a todos os que vivem em 
seu território.  
Em vista do exposto, estamos certos do integral apoio dos nobres Constituintes à nossa proposição.  
Parecer:   
   Rejeitada. O Substitutivo já contempla a Defensoria Pública da União, cujos parâmetros de atuação 
serão fixados a nível complementar. 
    
   EMENDA:00655 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 108, parágrafo segundo, do Capítulo V, no texto do Substitutivo da Comissão  
da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, a seguinte redação:  
§ 2o. - Lei Complementar organizará a Defensoria Pública junto a União, os Estados e o Distrito 
Federal. 
Justificativa: 
Contrate-se, sobre o tema, uma das recomendações inseridas na CARTA DO RIO DE JANEIRO, 
documento que publicitou as conclusões do I Seminário Nacional sobre Assistência Judiciária, 
promovido pela Escola Superior da Magistratura Nacional em convênio com a Associação de 
Assistência Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, novembro de 1981) in expressis: 
“criação, a níveis federal e estaduais, de órgãos destinados à prestação de assistência judiciária para 
a defesa e a postulação dos direitos dos juridicamente necessitados, em cumprimento do preceito 
constitucional, reservada à Ordem dos Advogados do Brasil a atuação supletiva. ” 
Parecer:   
   Favorável em parte, suprimindo-se a expressão "junto", nos termos do parecer à emenda No. 
3S772-6. 
    
   EMENDA:00715 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao § 1o. do artigo 108, a seguinte redação:  
"Art. 108. ..................................  
§ 1o. Ao Defensor Público são assegurados garantias, direitos, vencimentos e prerrogativas  
conferidos aos membros do Ministério Público, aplicando-se lhe também as vedações a estes  
impostas, conforme disposto nos artigos 104, 105, e 106 desta Constituição.  
§ 2o. ...................................... 
Justificativa: 
A Defensoria Pública assemelha-se ao Ministério Público, tanto que se lhe asseguram garantias, 
direitos e prerrogativas, assim como os mesmos impedimentos. 
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No art. 108, porém, não se havia estendido o critério de vencimento, o que seria uma consequência 
natural, que esta emenda pretende assegurar.  
Parecer:   
   Favorável em parte, para incluir no texto do anteprojeto a  
expressão "vencimentos". 
    
   EMENDA:00772 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 108 do Anteprojeto (Substitutivo) da Comissão, a seguinte redação:  
§ 2o. - Lei Complementar organizará a defensoria Pública da União, do Distrito Federal e  
dos Territórios, em todas as instâncias'. 
Justificativa: 
Foi omitida, no parágrafo referido, a organização da Defensoria Pública no Distrito Federal e nos 
Territórios. Cumpre que, também aí, a Defensoria se organize, em benefício dos que não tem 
recursos para comparecer em juízo.  
Parecer:   
   Favorável em parte, suprimindo-se a expressão "em todas as instâncias". Compatibiliza o texto com 
a sistemática adotada no anteprojeto. 
    
   EMENDA:00779 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, na  
parte relativa ao Poder Judiciário, o seguinte dispositivo:  
'Art. - A Assistência Judiciária é órgão independente, regido por Lei Orgânica própria, com  
atuação junto aos juízes e Tribunais da União, dos Estados, Distrito Federal e Territórios,  
dotada das prerrogativas que garantam seu pleno exercício, inclusive a de postular contra as  
pessoas de Direito Público.  
Justificativa: 
A Carta Magna vigente limita-se a inscrever a Assistência Judiciária entre os Direitos e Garantias 
Individuais, com injustificável parcimônia: “Será concedida assistência judiciária aos necessitados, na 
forma da lei”. (art. 153, §§ 32). Enquanto isso, os direitos e atribuições da Magistratura e do Ministério 
Público são descritos e atribuições da Magistratura e do Ministério Público são descritos sob titulação 
própria (Capítulo VIII “Do Poder Judiciário” e Seção VII “Do Ministério Público” do Capítulo VII “Do 
Poder Executivo”).  
O Estado não pode desempenhar, apenas, as funções de Estado JULGADOR  e de Estado 
ACUSADOR. É tempo de assumir, também, o não menos relevante papel de Estado DEFENSOR, em 
nome de uma ajuda legal ao necessitado, eficaz e abrangente. 
A independência do órgão da Defesa é condição essencial ao cumprimento dos mandamentos 
constitucionais da ampla defesa nem subordinação entre os membros do chamado tripé da Justiça 
(Advogado, Promotor, Juiz) para que ela se faça a salvo de pressões. (art. 69 da Lei 4.215, de 
27.04.63).  
Justifica-se, por outro lado, a inclusão, entre as atribuições da Defensoria de Ofício, da prerrogativa 
de postular contra as pessoas de Direito Público, o fato do necessitado ser, muitas vezes vítimas 
inerme do arbítrio ou da má interpretação da lei, pelas autoridades públicas.  
Parecer:   
   Contrário. O propósito da emenda já está atendido no Capítulo da Defensoria Pública. 
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   EMENDA:00783 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO LYRA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 108 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 108. ..................................  
§ 1o. Ao Defensor Público são asseguradas as garantias, direitos, prerrogativas, vantagens,  
vencimentos e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público. 
Justificativa: 
A Defensoria Pública ficou situada, a nível institucional, ao lado do Ministério Público. Por isso 
mesmo, cabe assegurar a seus membros todos os direitos e deveres assegurados aos integrantes 
daquela instituição.  
Parecer:   
   Favorável em parte, para acrescer ao texto a expressão vencimentos.  
Trata-se de medida de equidade. 
    
   EMENDA:00977 PREJUDICADA 
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:   
   Acrescente-se ao artigo 108, o seguinte parágrafo:  
"§ 3o. - A prestação dos serviços de assistência jurídica e judiciária poderá ser  
atribuída, pelos Estados e pelo Distrito Federal, a suas Procuradorias, observados os mesmos  
princípios, estabelecidos nesta Constituição, aplicáveis às Defensorias Públicas." 
Justificativa: 
Não há dúvidas de que é dever inarredável do Estado possibilitar aos necessitados o acesso gratuito 
e eficiente à Justiça. 
Se esse serviço deve ser cometido a um órgão especifico, como, por exemplo, uma Defensoria 
Pública, ou às Procuradorias de Estado é matéria que pertine ao particular interesse do Estado 
membro que dentro de suas peculiaridades, deve equacionar e definir a questão.  
A experiência de muitos Estados (como por exemplo São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul, etc.) 
tem demonstrada a perfeita harmonia no desempenho pelas Procuradorias Gerais das funções 
típicas de advogado do Estado e do cidadão pobre. 
Considerada a dimensão do problema da assistência judiciária é de conveniência que se deixe aberto 
para os Estados e Municípios o equacionamento da questão. Ressalte-se, contudo, a necessidade do 
desempenho por carreira de advogados públicos.  
Por todos os motivos de fato e de direito acima expostos, assim como em respeito à autonomia dos 
Estados membros, deve ser deixada aos mesmos, a escolha do órgão mais conveniente para a 
prestação de assistência judiciária aos necessitados.  
Parecer:   
   Esta matéria já está atendida.  
Prejudicada. 
    
   EMENDA:00985 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa do artigo 108, do Capítulo V - da defensoria Pública e da Advocacia.  
Modifique-se, no Capítulo V, a redação do artigo 108, adotando-se a seguinte:  
Art. 108. - É instituída a Defensoria Pública, em todas as instâncias, para a defesa dos  
juridicamente necessitados, observados os mesmos princípios institucionais do Ministério Público. 
Justificativa: 
O Ministério Público existe para ser o fiscal, em nome de toda a sociedade. Mas o acusado possui 
direitos individuais, que cabe sejam plenamente tutelados sob pena de termos a tirania indesejável do 
Estado sobre o indivíduo. Assim, a criação da Defensoria Pública, como instrumento de defesa e 
garantia desses direitos individuais, é fato que se impõe.  
A ampla defesa e o contraditório, são garantias constitucionais e integram o cenário jurídico 
republicano brasileiro.  
Autor e réu dever ter, em juízo, os mesmos direitos, as mesmas garantias e os mesmos deveres. 
Quanto o Estado aumenta as dimensões acusatórias e decisórias, em detrimento da função 
defensora, ele está, na realidade, reforçando traços autoritários e negando, explicitamente, qualquer 
pretensão de se tornar um Estado democrático.  
No entendimento moderno e objetivo, torna-se impossível a assistência judiciária, sem a existência de 
uma instituição bem estruturada, forte e independente, destinada a patrocinar direitos irrevogáveis 
dos pobres, miseráveis ou marginalizados. Somente assim, poderá ser atendido o preceito basilar de 
que todos são iguais perante a lei. 
A existência de uma Justiça em condições de prestar-se, jurisdicionalmente, com igualdade a favor 
de todos os cidadãos, concretiza-se em norma basilar e fundamental ao regime democrático e ao 
fortalecimento das instituições.  
Para tanto, é cada mais indispensável que a Defensoria Pública, ora proposta, venha a igualar-se em 
estrutura, independência e instrumentais ao Ministério Público, para que tais instituições, irmanadas à 
magistratura, possam significar o grande tripé de uma justiça operosa, eficiente, ampla e, sobretudo, 
justa.  
Parecer:   
   Contrário. O parágrafo único do art. 108 já assegura ao Defensor Público as garantias do Ministério 
Público. 
    
   EMENDA:00988 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 2o. do art. 108, do substitutivo.  
O - 2o. do art. 108 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 108 - ................................... 
§ 1o. - ....................................... 
§ 2o. Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e  
dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos Estados. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva assegurar o acesso dos juridicamente necessitados à justiça, em todos 
os níveis da jurisdição.  
A extensão dos princípios do artigo 108 e seus parágrafos ao Distrito Federal, aos Estados e 
Territórios são imprescindíveis à democratização da justiça, garantindo, a todos, a igualdade de 
oportunidades perante a lei.  
É oportuno acrescer, ainda, que a Defensoria Pública ou advocacia de ofício, instituição existente há 
mais de 60 anos, no país, encontra-se organizada em inúmeros Estados da Federação, tais como os 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas, 
Espirito Santo e Rio Grande do Sul, situação que por si só demonstra a necessidade da extensão das 
disposições do parágrafo 2º, do artigo 108 as unidades federativas da Organização Política Nacional.  
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Parecer:   
   Favorável. O texto proposto aperfeiçoa o anteprojeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00046 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Suprima-se do texto do anteprojeto, os seguintes dispositivos:  
* § 5o. do artigo 51.  
* artigo 238.  
* § 1o. do artigo 239. 
Justificativa: 
Os dispositivos que solicitamos sejam suprimidos são incompatíveis com outros e com o próprio 
espírito reitor, das seções que tratam do Orçamento, da Federação e dos servidores públicos, além 
de contrariar técnicas primárias de administração pública. 
Bastaria que citássemos o artigo 304 deste anteprojeto, que proíbe vinculações, dentro da boa 
técnica orçamentaria, para demonstrarmos a incompatibilidade de textos. No entendimento, ademais 
disto cumpre lembrar princípios constantes de outras seções que seriam contraídos. 
A vinculação proposta cria uma inflexibilidade horizontal que estimularia uma cadeia de vinculações. 
Poderíamos exemplificar com a polícia judiciária, que teria justificativa próxima. Em seguida outras 
vinculações seriam justificadas. Criaria também uma inflexibilidade vertical para os orçamentos, na 
medida que os planos de carreira específicos, vinculassem remunerações dentro de um mesmo 
órgão, criando assim um emaranhado de vinculações indiretas. 
Não seria demais lembrar as diferenças regionais de todo o tipo, inclusive as financeiras, que como 
tais dispositivos estariam sendo atingidas. Uma decisão a nível federal poderia produzir em cascata, 
e por todo o País, aumentos de gasto insuportáveis. 
Afetaria também o direito de outros servidores que tenho em vista aumentos compulsórios de certas 
categorias se viriam impossibilitados de reivindicar.  
Pelas razoes expostas e dentro de pura compatibilização peço tais supressões. 
    
   EMENDA:00442 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: O § 1o. do Artigo 139.  
O § 1o. do Artigo 139, passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 139 -..................................  
§ 1o. - Ao defensor Público serão assegurados garantias, direitos e prerrogativas conferidas por  
Lei Complementar aos Membros do Ministério Público, bem como instituirá as respectivas  
vedações". 
Justificativa: 
Se analisarmos, ao ponto de vista histórico, o que vem dispondo as Constituições brasileiras sobre a 
divisão da Federação em três poderes, quais sejam, o Executivo, o Legislativo, e o Judiciário 
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observamos que o legislador constitucional brasileiro tem seguido o modelo francês idealizado por 
Montesquieu, o que tem tornado possível o equilíbrio das instituições dentro de um regime 
democrático, porquanto, divididas as atribuições e determinados os limites das competências, 
viabiliza-se o exercício da atividade administrativa. O executivo segue na tarefa histórica de 
administrar os interesses da Nação, interna e externamente, como forma de assegurar o exercício 
legal e constitucional da soberania. O Legislativo, d’outro lado, cumpre elaborar o conjunto de normas 
jurídicas que vai regulamentar a vida em sociedade, procurando desse modo, refletir, com a possível 
fidelidade, os interesses do povo e da Nação. Por fim, o Judiciário cumpre a tarefa histórica de julgar 
os cidadãos, dirimindo os conflitos, eliminando controvérsias e assegurando uma boa distribuição de 
justiça. 
Ao que pretende atribuir a condição de PODER  a órgãos do Executivo, como Ministério Público, a 
Defensoria Pública e as Procuradorias Gerais dos Estados, estar-se ia quebrando a hierarquia 
indispensável para o livre exercício do múnus dos poderes históricos da República, provocando uma 
verdadeira subversão constitucional, altamente danosa aos interesses da Nação, máxime, se for 
considerado que a atribuição da condição de PODERES àquelas instituições tem um caráter 
fundamentalmente de natureza pecuniária, qual seja, o de igualar os vencimentos dos Promotores de 
Justiça, dos Defensores Públicos e dos Procuradores dos Estados aos vencimentos dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, o que as já tão combalidas finanças dos Governos dos Estados não 
suportariam os Estados-Membros quase todos com os recursos comprometidos quase à totalidade 
com pagamento de pessoal. Instituir-se, como se está a pretender, mais esse acréscimo substancial 
de despesa é aviltar mais ainda o contribuinte, sem deixar de atender para o aspecto ético da 
questão.  
De outra sorte, não se pode deixar de dar tento a que é o Magistrado o presidente do processo, ou 
seja, o próprio Estado a manifestar, independente e soberanamente, dentro dos autos, a vontade da 
lei. Se todos, Juiz, Promotor, Defensor e Procurador, dentro de um mesmo processo, SÃO 
AUTORIDADES, NINGUÉM É AUTORIDADE. 
É indispensável resguardar-se a autoridade do magistrado para que nada se comprometa o direito 
das partes envolvidas na demanda. A garantia constitucional do poder de mando de que dispõe o 
Juiz, destarte, não pertence a Ele (Juiz, pessoa física), mas ao Estado-Juiz ou, por último, à própria 
sociedade.  
Assim sendo, antevendo a necessidade de um retorno ao statu-quo-ante, vem a signatária apresentar 
a proposta de emenda à Constituição anteriormente referida, pugnando pela aprovação e 
consequente inclusão da mesma no texto final.  
    
   EMENDA:00527 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Da Defensoria Pública  
Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional onde couber:  
"Art. - A Defensoria Pública, é o órgão do Estado incumbido da assistência, da postulação e  
da defesa de direitos, em todas as instâncias, dos juridicamente necessitados:  
"Art. - A lei organizará a Defensoria Pública da União junto aos Juízes e Tribunais Federais.  
"Art. - A Defensoria Pública Federal tem por Chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo 
Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico  
e reputação ilibada.  
Parágrafo único - Os membros da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos  
Territórios ingressarão nos cargos iniciais de carreira mediante concurso público de provas e  
títulos; após dois anos de exercício não poderão ser demitidos, senão por sentença jurídica ou em  
virtude de processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos, a não ser  
mediante representação motivada do Defensor Público-Geral, com fundamento em conveniência do  
serviço.  
"Art. - A Defensoria Pública dos Estados será organizada em carreira, por lei complementar  
estadual, observado o disposto no artigo anterior. 
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Justificativa: 
A prestação de assistência judiciária, como instrumento de acesso da população carente à Justiça, 
constitui, na sociedade moderna, dever-função do Estado.  
Cabe ressaltar que a assistência judiciária, como garantia constitucional, vem sendo contemplada em 
todas as Constituições, a contar da de 1934, exceção feita à Carta de 1937, no capítulo dos direitos e 
garantias individuais. 
Todavia, não basta tão-somente a forma enunciativa da garantia constitucional, sem que exista o 
órgão do Estado apto a realiza-la, ampla e eficazmente. Daí a necessidade de institucionalização de 
órgão do Estado incumbindo da assistência, da postulação e da defesa de direitos, em todas as 
instancias dos juridicamente necessitados, dotado de estrutura programática e da necessária 
independência e autonomia, organizado em carreira própria, com ingresso nos cargos iniciais, 
mediante concurso público de provas e títulos. 
A inserção da Defensoria Pública como órgão do Estado, na Constituição Federal, tendo em vista a 
relevante missão que desempenha na sociedade, representará um marco importante no contexto de 
modernização da ordem-social do país, além de constituir fator de segurança e valorização do 
indivíduo, diante das diferenças sociais que afetam a sociedade brasileira. 
Este projeto foi elaborado por um grupo de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro.  
  
   
   EMENDA:01719 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   O parágrafo 2o. (segundo) do Art. 239 Título V do capítulo Vi do Judiciário, do Anteprojeto de  
Constituição terá a seguinte redação.  
Art. 239 ....................................  
§ 2o. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal,  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, observando os princípios estabelecidos, nesta Constituição, para estruturação do  
Ministério Público. 
Justificativa: 
A redação aqui oferecida permite o melhor esclarecimento dos princípios já instituídos em outros 
dispositivos, para a efetiva estruturação da Defensoria Pública, em harmonia com o desejo do 
presente anteprojeto de Constituição.  
    
   EMENDA:01722 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 239, título V do Capítulo VI, do Judiciário, do Anteprojeto de Constituição,  
a seguinte redação:  
Art. 239 - É instituída a Defensoria Pública para a Defesa, em todas as instâncias, dos  
Juridicamente necessitados, com atuação, Judicial ou extrajudicial, contra pessoas físicas e  
jurídica de Direito público ou privado. 
Justificativa: 
A supracitada redação vem esclarecer melhor o que já existe na redação original, tornando mais 
explícito o campo de atuação da Defensoria Pública e evitando margem de dúvida quanto ao 
exercício pleno das postulações que exercerá.  
    
   EMENDA:01724 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. (primeiro) do art. 239, Título V do Capítulo VI, do judiciário, do  
anteprojeto de constituição a seguinte redação:  
Art. - 239 ..................................  
§ 1o. - Ao defensor Público são asseguradas as mesmas garantias, direitos, vencimentos,  
vantagens e prerrogativas conferidas por esta Constituição, aos membros do Ministério Público e  
impostos as mesmas vedações atinentes aos membros daquela instituição. 
Justificativa: 
A Emenda objetiva esclarecer criteriosamente a intenção do dispositivo, aperfeiçoando-o lexicamente.  
    
   EMENDA:02600 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 239, do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 239 - Os Estados organização serviços de Defensoria pública, para a defesa, em todas as  
instâncias, dos juridicamente necessitados." 
Justificativa: 
A redação adotada no artigo é vaga, não estabelecendo com clareza a quem a organização e 
prestação do serviço de Defensoria. 
A modificação ora proposta visa sanar essa lacuna, atribuindo expressamente aos Estados, a 
responsabilidade pela organização desse importante serviço, destinado à defesa, em todas as 
instancias, dos juridicamente necessitados.  
    
   EMENDA:04230 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do art. 239 o seguinte suplemento:  
"..., sendo os seus cargos obrigatoriamente providos por concurso público de provas e títulos,  
com a participação de Poder Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil". 
Justificativa: 
O acréscimo proposto vem a suprimir uma grave lacuna existente no anteprojeto, tornando obrigatório 
o concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de Defensor Público. 
A redação tal como existente no Anteprojeto possibilita que os Defensores Públicos, a quem cabe 
zelar pela defesa de todas as instâncias dos juridicamente necessitados, sejam nomeados pelos 
detentores do Poder dentre os seus apaniguados e protegidos, tornando-se desta forma em fonte de 
nepotismo e violação ao princípio de transparência que deve viger em todas as atuações do Poder 
Público.  
Os critérios do mérito e da igualdade de oportunidade a todos os brasileiros na ocupação dos cargos 
públicos devem ser resguardados de todas as tentativas de violação, pois nos dias presentes há uma 
série de Estados em que a Defensoria Pública é composta de bacharéis em Direito que são 
nomeados sem concurso e que sequer comparecem aos seus órgãos de atendimento à população 
carente de Justiça. 
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Com a obrigatoriedade do concurso público, somente os mais aptos intelectualmente terão 
oportunidade de defender os interesses do povo, ingressando assim no serviço público pela porta da 
frente e de acordo com os princípios de moralidade e austeridade que devem gerir o trato da 
atividade pública.  
 
   EMENDA:04433 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 239 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 239. ................................  
§ 1o. - Ao Defensor Público são assegurados os direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos  
e vedações conferidos por esta Constituição aos membros do Ministério Público." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação.  
    
   EMENDA:04547 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 239 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 239 - É instituída a Defensoria Pública para a defesa, em todas as instâncias, das pessoas  
impossibilitadas de prover às despesas processuais." 
Justificativa: 
O texto fala em “juridicamente necessitados”. Expressão equívoca, ambígua. Toda pessoa pode ser 
juridicamente necessitada. Pensamos em sugerir “economicamente necessitados”, mas preferimos a 
forma que propusemos.  
Parecer:   
   Mantendo-se a redação original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:05174 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 239, § 1o. - substitui "por esta Constituição" por "por lei complementar".  
"Art. 239. ..................................  
§ 1o. Ao defensor público são asseguradas garantias, direitos, prerrogativas e vedações  
conferidas, por lei complementar, aos membros do Ministério Público." 
Justificativa: 
A alteração proposta vida transferir para a legislação ordinária, as garantias, os direitos e 
prerrogativas dos Defensores públicos.  
    
   EMENDA:05299 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
§ 2o., art. 239  
Acrescente-se, "in fine", ao § 2o. do art. 239:  
(...), e disporá sobre o concurso público indispensável à nomeação para o cargo. 
Justificativa: 
Ainda que a norma geral seja o preenchimento de cargos públicos por concurso, no Judiciário nem 
sempre é respeitada essa regra constitucional, o que justifica o aditamento proposto. Demais, quod 
abundat non noscet. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00137 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Remete para as Disposições Transitórias do Projeto da Comissão de Sistematização, os  
parágrafos do artigo 318 e todo o artigo de no. 319 e artigo 235; os parágrafos do artigo 325  
e artigo 326. 
Justificativa: 
Entendemos que as disposições acima indicadas, por terem aspecto transitório, ficarão melhor na 
parte reservada a esse tipo de disposições que alcançarão seus objetivos com a elaboração da 
legislação ordinária aqui prevista.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial.  
Na verdade, algumas das matérias emendadas são passíveis de inclusão nas "Disposições 
Transitórias". 
    
   EMENDA:00153 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 235.  
Dê-se ao artigo 235. a redação seguinte:  
"Incumbe à Defensoria do Povo zelar pela efetiva submissão dos poderes do Estado e dos  
poderes sociais de relevância pública à Constituição e às leis." 
Justificativa: 
Parece-me que a emenda sugere redação mais de acordo com a técnica constitucional.  
Parecer:   
   Improcedente.  
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O texto sugerido não enriquece a forma e altera seu fundo.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00402 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: O § 1o. do Artigo 235.  
O § 1o. do Artigo 235, passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 235 -..................................  
§ 1o. - Ao defensor Público serão assegurados garantias, direitos e prerrogativas conferidas por  
Lei Complementar aos Membros do Ministério Público, bem como instituirá as respectivas  
vedações". 
Justificativa: 
Ao analisarmos, ao ponto de vista histórico, o que vem dispondo as Constituições brasileiras sobre a 
divisão da Federação em três poderes, quais sejam, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário 
observamos que o legislador constitucional brasileiro tem seguido o modelo francês idealizado por 
Montesquieu, o que tem tornado possível o equilíbrio das instituições dentro de um regime 
democrático, porquanto, divididas as atribuições e determinados os limites das competências, 
viabiliza-se o exercício da atividade administrativa. O executivo segue na tarefa histórica de 
administrar os interesses da Nação, interna e externamente, como forma de assegurar o exercício 
legal e constitucional da soberania. O Legislativo, d’outro lado, cumpre elaborar o conjunto de normas 
jurídicas que vai regulamentar a vida em sociedade, procurando desse modo, refletir, com a possível 
fidelidade, os interesses do povo e da Nação. Por fim, o Judiciário cumpre a tarefa histórica de julgar 
os cidadãos, dirimindo os conflitos, eliminando controvérsias e assegurando uma boa distribuição de 
justiça.  
Ao que se pretende atribuir a condição de PODER a órgãos do Executivo, como Ministério Público, a 
Defensoria Pública e as Procuradorias Gerais dos Estados, estar-se ia quebrando a hierarquia, 
indispensável para o livre exercício do múnus dos poderes históricos da República, provocando uma 
verdadeira subvenção constitucional, altamente danosa aos interesses da Nação, máxime, se for 
considerado que a atribuição da condição de PODERES àquelas instituições tem um caráter 
fundamentalmente de natureza pecuniária, qual seja, o de igualar os vencimentos dos Promotores de 
Justiça, dos Defensores Púbicos e dos Procuradores dos Estados aos vencimentos dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, o que as já tão combalidas finanças dos Governos dos Estados não 
suportariam . Sabe-se, perfeitamente, a situação aflitiva por que passam os Estados-Membros quase 
todos com os recursos comprometidos quase à totalidade com pagamento de pessoal. Instituir-se, 
como se está a pretender, mais esse acréscimo substancial de despesa é aviltar mais ainda o 
contribuinte, sem deixar de atender para o aspecto ético da questão.  
Da outra sorte, não se pode deixar de dar tanto a que é o Magistrado o presidente ao processo, ou 
seja, o próprio Estado a manifestar, independentemente e soberanamente, dentro dos autos, a 
vontade da lei. Se todos, Juiz, Promotor, Defensor e Procurador, dentro de um mesmo processo, 
SÃO AUTORIDADES, NINGUEM E AUTORIDADE. 
É indispensável resguardar-se a autoridade do magistrado para que nada se comprometa o direito 
das partes envolvidas na demanda. A garantia constitucional do poder mando de que dispõe o Juiz, 
destarte, não pertence a Ele (Juiz, pessoa física), mas ao Estado Juiz ou, por último, a própria 
sociedade. 
Assim sendo, antevendo a necessidade de um retorno ao status-quo-ante, vem anteriormente 
apresentar a proposta de emenda à Constituição anteriormente referida, pugnando pela aprovação e 
consequente inclusão da mesma no texto final.  
Parecer:   
   Impertinente.  
O texto proposto não altera, melhora ou enriquece a redação do Projeto.  
De outra parte, não convém deixar à legislação complementar, como pretende a constituinte, a 
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definição das garantias e vedações constitucionais que se referem ao Ministério Público.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00483 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Da Defensoria Pública  
Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional  
"Art. - A Defensoria Pública, é o órgão do Estado incumbido da assistência, da postulação e  
da defesa de direitos, em todas as instâncias, dos juridicamente necessitados:  
"Art. - A lei organizará a Defensoria Pública da União junto aos Juízos e Tribunais Federais.  
"Art. - A Defensoria Pública Federal tem por Chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo  
Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico  
e reputação ilibada.  
Parágrafo único - Os membros da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos  
Territórios ingressarão nos cargos iniciais de carreira mediante concurso público de provas e  
títulos; após dois anos de exercício não poderão ser demitidos, senão por sentença jurídica ou em  
virtude de processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem removidos, a não ser  
mediante representação motivada do Defensor Público-Geral, com fundamento em conveniência do  
serviço.  
"Art. - A Defensoria Pública dos Estados será organizada em carreira, por lei complementar  
estadual, observado o disposto no artigo anterior. 
Justificativa: 
A prestação de assistência judiciária, como instrumento de acesso da população carente à Justiça, 
constitui, na sociedade moderna, dever-função do Estado. 
Cabe ressaltar que a assistência judiciária, como garantia constitucional, vem sendo contemplada em 
todas as Constituições, a contar da de 1934, exceção feita à Carta de 1937, no capítulo dos direitos e 
garantias individuais.  
Todavia, não basta tão-somente a forma enunciativa da garantia constitucional, sem que exista o 
órgão do Estado apto a realizá-la, ampla e eficazmente. Daí a necessidade de institucionalização de 
órgão do Estado incumbido da assistência, da postulação e da defesa de direitos, em todas as 
instancias dos juridicamente necessitados, dotado de estrutura programática e da necessária 
independência e autonomia, organizado em carreira própria, com ingresso nos cargos iniciais, 
mediante concurso público de provas e títulos. 
A inserção da Defensoria Pública como órgão do Estado, na Constituição Federal, tendo em vista a 
relevante missão que desempenha na sociedade, representará um macro importante no contexto de 
modernização da ordem econômico-social do país, além de constituir fator de segurança e 
valorização do indivíduo diante das diferenças sociais que afetam a sociedade brasileira.  
Este projeto foi elaborado por um grupo de Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. 
Parecer:   
   Improcedente.  
A emenda, que não menciona dispositivos, repete o estatuído no art. 235 e parágrafos do Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:01504 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivos Emendados: Art. 235 § 1o.  
O § 3o. do art. 235 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação  
Art. 235 ....................................  
§ 3o. O Defensor do povo poderá ser substituído por outro, a qualquer tempo, por  
deliberação da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, mediante representação que a  
lei regulamentará, assegurada ampla defesa. 
Justificativa: 
O art. 152 dispõe que o Defensor do Povo será eleito pelo Congresso Nacional. A sua destituição 
somente deverá ser decidida, também, pelo Congresso Nacional, principalmente quando vai gozar da 
inviolabilidade, impedimentos, e prerrogativas dos membros do Parlamento.  
De outra parte, aplicou-se o sentido da representação que iniciara o processo para sua destituição ou 
omitir-se a expressão “popular”. 
A ampla defesa não merece comentário já que é garantia constitucional tradicional da vida 
republicana brasileira.  
Parecer:   
   Procedente a emenda.  
Deve a Carta Magna dispor sobre a destituição ou substituição do Defensor do Povo.  
O parágrafo 3o. ao art.235, ora sugerido, atinge a tal objetivo.  
Pelo acolhimento. 
 
   EMENDA:01611 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   O parágrafo 2o. (segundo) do Art. 235 Título V, do capítulo VI, do Projeto de Constituição,  
terá a seguinte redação.  
Art. 235 ....................................  
§ 2o. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal,  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, observando os princípios estabelecidos, nesta Constituição, para estruturação do  
Ministério Público. 
Justificativa: 
A redação aqui oferecida permite o melhor esclarecimento dos princípios já instituídos em outros 
dispositivos, para a efetiva estruturação da Defensoria Pública, em harmonia com o desejo do 
presente anteprojeto de Constituição.  
Parecer:   
   A redação sugerida não aprimora o texto nem lhe altera o conteúdo.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01614 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 235, título V, do Capítulo VI, do Projeto de Constituição, a  
seguinte redação:  
Art. 235 - É instituída a Defensoria Pública para a Defesa, em todas as instâncias, dos  
Juridicamente necessitados, com atuação, Judicial ou extrajudicial, contra pessoas físicas e  
jurídica de Direito público ou privado. 
Justificativa: 
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A supracitada redação vem esclarecer melhor o que já existe na redação original, tornando mais 
explicito o campo de atuação da Defensoria Pública e evitando margem de dúvida quanto ao 
exercício pleno das postulações que exercerá.  
Parecer:   
   Não se vislumbra a necessidade de esclarecer ou ampliar o conteúdo do disposto no Projeto 
original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01616 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 1o. (primeiro) do art. 235, Título V, do Capítulo VI, do judiciário,  
do projeto Constituição a seguinte redação:  
Art. - 235 ..................................  
§ 1o. - Ao defensor Público são asseguradas as mesmas garantias, direitos, vencimentos,  
vantagens e prerrogativas conferidas por esta Constituição, aos membros do Ministério Público e  
impostos as mesmas vedações atinentes aos membros daquela instituição. 
Justificativa: 
A emenda objetiva esclarecer criteriosamente a intensão do dispositivo, aperfeiçoando-o lexicamente.  
Parecer:   
   A redação proposta não aprimora, léxica, lógica nem gramaticalmente, o texto original do Projeto.  
Nem lhe altera o conteúdo.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:02457 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 235, do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 235 - Os Estados organizarão serviços de Defensoria Pública, para a defesa, em todas as  
instâncias, dos juridicamente necessitados." 
Justificativa: 
A redação adotada no artigo é vaga, não estabelecendo com clareza a quem incumbe a organização 
a prestação do serviço de Defensoria.  
A modificação ora proposta visa sanar essa lacuna, atribuindo expressamente aos Estados, a 
responsabilidade pela organização desse importante serviço, destinado à defesa, em todas as 
instancias, dos juridicamente necessitados.  
Parecer:   
   Improcedente.  
O conteúdo do dispositivo proposto consta do parágrafo 2o. do art. 235, do Projeto.  
Pela Prejudicialidade. 
    
   EMENDA:03984 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o. do art. 235 o seguinte suplemento:  
"..., sendo os seus cargos obrigatoriamente providos por concurso público de provas e títulos,  
com a participação de Poder Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil". 
Justificativa: 
O acréscimo proposto vem as suprir uma grave lacuna existente no projeto, tornando obrigatório o 
concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de Defensor Público.  
A redação tal como existente no projeto possibilita que os Defensores Públicos, a quem cabe zelar 
pela defesa de todas as instancias dos juridicamente necessitados, sejam nomeados pelos 
detentores do Poder entre os seus apaniguados e protegidos, tornando-se desta forma em fonte de 
nepotismo e violação ao princípio de transparência que deve vigar em todas as atuações do Poder 
Público. 
Os critérios do mérito e da igualdade de oportunidade a todos os brasileiros na ocupação dos cargos 
públicos devem ser resguardados de todas as tentativas de violação, pois nos dias presentes há uma 
série de Estados em que a Defensoria Pública é composta de bacharéis em Direito que são 
nomeados sem concurso e que sequer comparecem aos seus órgãos de atendimento à população 
carente de Justiça. 
Com a obrigatoriedade de concurso público, somente os mais aptos intelectualmente terão 
oportunidades de defender os interesses do povo, ingressante assim no serviço público pela porta da 
frente e de acordo com os princípios de moralidade e austeridade que devem gerir o trato da 
atividade pública.  
Parecer:   
   A aprovação de Emenda supressiva ao dispositivo mencionado obstaculiza a pretensão do nobre 
Constituinte. Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:04163 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 235 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 235. - ................................  
§ 1o. - Ao Defensor Público são assegurados os direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos  
e vedações conferidos por esta Constituição aos membros do Ministério Público." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Não altera a emenda nem ao conteúdo nem a forma do dispositivo invocado.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:04213 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 235 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 235 - É instituída a Defensoria Pública para a defesa, em todas as instâncias, das pessoas  
impossibilitadas de prover às despesas processuais." 
Justificativa: 
O texto fala em “juridicamente necessitados”. Expressão equívoca ambígua. Toda pessoa pode ser 
juridicamente necessitada. Pensamos em sugerir “economicamente necessitados”, mas preferimos a 
forma que propusemos. 
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Parecer:   
   Procedente e pertinente.  
A redação sugerida traduz melhor a ideia de oferecer-se acesso judicial àqueles desprovidos 
economicamente.  
A expressão “juridicamente necessitada”, de fato, pode levar a ambiguidades.  
Pelo acolhimento. 
    
      
   EMENDA:04809 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 235, § 1o. substitui "por esta Constituição" por "por lei complementar".  
Art. 235. ...................................  
§ 1o. Ao defensor público são asseguradas garantias, direitos, prerrogativas e vedações  
conferidas, por lei complementar, aos membros do Ministério Público. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa transferir para a legislação ordinária, as garantias, os direitos e 
prerrogativas dos Defensores públicos.  
Parecer:   
   O pensamento do ilustre autor não se harmoniza com o entendimento predominante na Comissão 
de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:04929 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
§ 2o., art. 235  
Acrescente-se, "in fine", ao § 2o. do art. 235:  
(...), e disporá sobre o concurso público indispensável à nomeação para o cargo. 
Justificativa: 
Ainda que a norma geral seja o preenchimento de cargos públicos por concurso, no Judiciário nem 
sempre é respeitada essa regra constitucional, o que justifica o edital certo proposto. Demais, quod 
abandat non noscet. 
Parecer:   
   Improcedente.  
Seria chover no molhado.  
A vinculação e equiparação com as garantias e vedações constitucionais dos membros do Ministério 
Público envolve todos os aspectos relevantes, como é o caso da exigência do concurso. Deve-se 
evitar o pleonasmo constitucional.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:05296 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva para adequação do texto do  
Projeto do Relator, referente ao art. 235 e segs.  
Suprima-se o Art. 235 e segs., referentes à criação, competência, composição e atribuições da  
figura jurídica da Defensoria do Povo. 
Justificativa: 
A experiência vivida pelos Países que adotam a figura do DEFENSOR DO POVO, nos informa que o 
instituto do órgão do Ministério Público, supre com grandes vantagens essa representação, que, na 
realidade, poderia ficar com atribuições paralelas e ocorrer conflito de atribuições. O Promotor Público 
é fiscal da lei, e, ainda, desempenha o papel de defensor público da Constituição, do sistema 
democrática e do interesse público. Em quase todos os Municípios brasileiros existe a figura do 
Promotor Público.  
Parecer:   
   A Defensoria Pública e o Defensor Público (ombusdman) são instituições que não se confundem.  
A primeira atua junto ao Judiciário, enquanto o segundo age mais junto à Administração Pública.  
Aquela se destina aos necessitados, este atinge e pode servir a todos os administrados.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:05673 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 235 do Projeto de Constituição.  
Dê-se nova redação ao "caput" do art. 235, que ficará assim redigido:  
"Art. 235 A - defensoria pública, instituição fundada nos princípios da unidade,  
indivisibilidade e autonomia funcional, responsável pela assistência jurídica aos  
necessitados, é exercida por Defensores Públicos, aos quis se assegura o mesmo  
regime jurídico do Ministério Público. 
Justificativa: 
A nova redação dada ao “caput” do art. 235, com substancia a sua fusão com o § 1º, concentrando as 
ideias um único dispositivo.  
Parecer:   
   Não se trata, como definido no Projeto, de proteger pessoas juridicamente necessitadas, mas de 
oferecer proteção jurídica àqueles que não dispõem de recursos econômicos.  
A redação sugerida se apresenta mais técnica, abrangente e precisa, concentrando no "caput" as 
ideias e o ideal contidos no caput e no parágrafo primeiro.  
Em consequência, o parágrafo segundo passaria a parágrafo único.  
Pelo acolhimento. 
    
   EMENDA:05742 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 235 do Projeto de Constituição  
Renumere-se o § 2o., do art. 235, que passa a ser o parágrafo único, suprimindo-se o § 1o., cujo  
conteúdo foi inserido no "caput" do art. 235, conforme emenda apresentada por este constituinte. 
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Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o texto do Projeto de Constituição tendo em vista que o § 1º do 
dispositivo emendado passou, por proposta deste constituinte a integrar o “caput”. 
Consequentemente, impõe-se a transformação do § 2º para parágrafo único.  
Parecer:   
   Aceita a supressão do parágrafo primeiro, cujo conteúdo foi incorporado ao caput, realmente, o 
parágrafo segundo passaria a parágrafo único.  
Pelo acolhimento. 
    
   EMENDA:06506 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Art. 235  
Inclua-se, como parágrafo 3o. do artigo 239 do Projeto de Constituição, o que se segue:  
Artigo 235 - ............................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - A Defensoria Pública será chefiada por um Procurador Geral, eleito, em escrutínio  
secreto, dentre os membros do seu quadro de pessoal, com o mínimo de trinta e cinco anos de  
idade, notório saber jurídico e reputação ilibada. 
Justificativa: 
Cuida-se, em primeiro lugar, a retirada de qualquer feição política da nomeação do Procurador Geral 
da Defensoria Pública, revestindo de maior autoridade por ser eleito em escrutínio secreto. Pretende-
se, em segundo lugar, dar-se estímulo e praticar-se ato de justiça ante a escolha e aproveitamento de 
membro do respectivo quadro pessoal. Cada qual poderá aspirar ao posto máximo, sem 
interferências estranhas, e, com esse propósito, cuidará em bem cumprir o seu dever. Esperamos 
que os ilustres membros da egrégia Comissão de Sistematização compartilhem do nosso objetivo, e 
aprovem a emenda objetiva que ora lhes submeto à apreciação.  
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda é típica de legislação infraconstitucional, daí nosso 
parecer é pela sua rejeição. 
    
   EMENDA:08620 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Título V, Capítulo VI  
"DA DEFENSORIA PÚBLICA"  
Inclua-se na denominação do referido Capítulo, antes da locução "Da defensoria  
Pública", a expressão "Da ADVOCACIA", passando a ter a seguinte denominação:  
"DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA" 
Justificativa: 
A inclusão decorre da supressão das disposições relativas à advocacia do Capítulo “Da Defensoria 
do Povo” e sua inclusão no Capítulo da “Defensoria PÚBLICA”. 
Parecer:   
   As funções da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública e as do Ombudsman (Defensor do 
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Povo) não se confundem e consequentemente, não podem, também, fundir-se.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08630 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o artigo 234 e por consequência o § 1o. do artigo 235. 
Justificativa: 
Os dispositivos do Projeto de Constituição cuja supressão agora se pede, coloca os membros do 
Ministério Público na mesma posição da magistratura, em termos de vedação garantias, vencimentos, 
vantagens, promoção, disponibilidade e aposentadoria (artigo 234), e assegura ao Defensor Público 
as garantias, direitos, vencimentos prerrogativas e vedações conferidas ao Ministério Público. 
É sabido que o Poder Judiciário, na tradição da ordem jurídica ocidental e democrática e, 
especialmente na organização política nacional, como se vê no tratamento recebido em todas as 
constituições brasileiras, enquadra-se como um dos Poderes do Estado. Assim, os magistrados não 
se agasalham nos conceitos de funcionários públicos ou servidores do Estado, mas sim como órgão 
do Poder Judiciário. As vantagens, garantias, vencimentos que lhes são atribuídas, correspondem a 
um sistema de proteção do cidadão e da sociedade, como um todo, a fim de garantir à magistratura 
tranquilidade e independência no exercício de suas atribuições.  
Por consequência, não se justifica a vinculação ou equiparação de qualquer natureza, quer quanto às 
garantias, quer quanto aos vencimentos, vantagens e prerrogativas atribuídas a um Poder do Estado, 
a qualquer outro servidor público, que se regem pelas normas gerais do funcionalismo público ou por 
seus respectivos estatutos. Seria descaracterizar o judiciário como Poder, para torná-lo um simples 
apêndice do Executivo, retirando-lhe o prestigio, autonomia e independência de que necessita para o 
exercício de suas funções.  
Na hipótese, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e das Procuradorias do 
Estado não exercem o mesmo cargo, nem as mesmas atribuições dos membros do Poder Judiciário, 
não sendo as atribuições por eles exercidas sequer assemelhadas às exercidas pelos Magistrados, 
inexistindo assim qualquer motivo ou razão para a vinculação ou equiparação pretendidos. São 
instituições que fazem parte integrante do Poder Executivo.  
A supressão dos dispositivos em análise se impõe, também para que não se cometa o erro técnico de 
vincular funcionários públicos a membros do Poder, no momento em que a função é equiparada ao 
Poder, das duas uma ou o Judiciário deixou de ser Poder, contando o Brasil com apenas dois, 
Executivo e Legislativo, ou as funções viraram Poder, passando nosso Pais a contar com seus 
Poderes: ou três clássicos, e mais os Defensório, Procuratório e Persecutório.  
Parecer:   
   A vinculação ou equiparação dos membros do Ministério Público com os do Poder Judiciário em 
nada descaracteriza ou inferioriza nem de qualquer forma prejudica a Magistratura.  
A existência e funcionamento de órgãos autônomos no âmbito dos poderes estatais decorrem de 
princípios constitucionais agasalhados na doutrina e na práxis do moderno constitucionalismo. 
Respaldam-se, ainda, nos princípios e normas do Direito Administrativo que orienta e vivifica o 
funcionamento do Estado e de sua máquina administrativa.  
Haja vista o exemplo da Egrégia Corte de Contas que se insere no Poder Legislativo do ponto de 
vista formal, mas que possui total autonomia e jurisdição específica. O mesmo se pode afirmar 
quanto ao Ministério Público, formalmente vinculado ao Poder Executivo, cuja atuação e competência 
se exercem principalmente junto aos diversos órgãos do Poder Judiciário sem integrá-lo, todavia.  
A verdade é que a proclamada independência dos poderes estatais, hoje, traduz-se pela 
interdependência harmônica do seu funcionamento. O sistema jurídico há de ser visto como um todo, 
tal qual um sistema planetário, onde não existem corpos errantes e reina o equilíbrio global.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09149 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Art. 235  
Excluir o § 1o. 
Justificativa: 
No exercício da função jurisdicional, o Juiz deve, necessariamente, encontrar-se em situação de 
independência, não só em razão dos demais órgãos judiciários, mas também diante dos órgãos do 
Poder Legislativo e do Executivo.  
Entretanto para que possa exercer as suas peculiares funções, com independência, o Estado confere 
aos Juízes garantias constitucionais, invioláveis por leis ordinárias, assim expressas: vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos (cf. art. 190). 
Essas garantias de independência dos Juízes não devem ser generalizadas às demais funções do 
Estado que não sejam as judiciais. 
Nessa conformidade, não se justifica a subsistência do § 1º do art. 235. 
Parecer:   
   A vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria Pública com os do Ministério Público e do 
Judiciário, em nada descaracteriza ou inferioriza nem de qualquer forma prejudica a magistratura ou a 
dignidade dos juízes.  
Estender a outros órgãos ou pessoas as garantias e vedações não significa uma "capitis diminutio", 
senão que uma ampliação democrática.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09299 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se os seguintes parágrafos 2o. e 3o. ao art. 235 do Projeto de Constituição,  
renumerando-se o atual § 2o. para § 4o.  
"Art. 235 ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - O exercício efetivo das funções de Defensor Público é incompatível com a advocacia  
particular e o patrocínio de órgãos públicos ou de seus dirigentes.  
§ 3o. - Enquanto não houver Defensoria Pública em todas as Comarcas, suas funções serão  
exercidas por advogados dativos, cujos honorários serão pagos por verbas postas à disposição do  
Poder Judiciário.  
§ 4o. - .................................... 
Justificativa: 
A defensoria pública visa a suprir com eficiência as dificuldades encontradas pelas pessoas carentes 
quando necessitam defender-se em juízo. 
Para evitar situação em que a defesa do cidadão que se utiliza dos serviços da Defensoria venha a 
ser prejudicada, propomos que os membros desse órgão atuem com exclusividade, sendo-lhes 
vedada a acumulação com advocacia particular. 
Inegavelmente, a própria qualidade do serviço jurídico e forense ficará comprometida quando o 
profissional, paralelamente aos serviços prestados à Defensoria Pública, exercer atividades externas. 
Pretende-se, ainda, que no caso de inexistência de Defensoria na Comarca, as suas funções sejam 
desempenhadas por advogados dativos designados e pagos pelo Poder Judiciário que, para tal, 
consignará dotações próprias. 
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Esperamos, enfim, que a presente proposição seja recebida em proveito de milhares de brasileiros 
que necessitam dos préstimos da Defensoria Pública.  
Parecer:   
   e acordo com a justificativa.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:11942 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o artigo 235 e parágrafos. 
Justificativa: 
A matéria da Defensoria do Povo é tratada nos artigos 43 e 48 do projeto. O capítulo, portanto, é 
repetitivo.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:11991 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- Desloquem-se o art. 48 e seu parágrafo único, o art. 186 e seus parágrafos e os  
parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 para o Capítulo VI do Título V, que se intitulará "Da Advocacia" e  
que terá a seguinte redação: (se aprovada a nova subdivisão do Título V, a partir do Capítulo V,  
"Das funções essenciais ao exercício dos Poderes", a matéria integrará a Seção I, renumerando  
o atual  
Capítulo V como Seção II):  
Capitulo VI (ou Seção I do Cap. V: Das funções essenciais ao exercício dos Poderes)  
Da Advocacia  
Subseção I - Disposições Gerais  
Art. 235 - "Com a Magistratura e o Ministério Público, o advogado presta serviço de interesse  
público, constituindo, com aqueles, elemento essencial à administração da justiça."  
§ 1o. - "Compete ao advogado, além de outras atribuições previstas em lei, defender esta  
Constituição e as leis, colaborando para a eficiente administração da justiça."  
§ 2o. - "O advogado é inviolável no exercício da profissão e no âmbito de 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  
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Art. 238 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa, judicial e  
extrajudicialmente e exerce as funções da consultoria jurídica do Executivo e da  
Administração em geral.  
§ 1o. - A União será representada, junto ao Tribunal de Contas da União, por procuradores  
designados pelo Procurador-Geral da União.  
§ 2o. - Renumere-se como tal o § 1o. do art. 186.  
§ 3o. - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurada paridade de renumeração com o Ministério 
Público,  
quando em regime de dedicação exclusiva.  
§ 4o. - Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria-Geral da União, que absorverá os órgãos consultivos e judiciais atualmente  
existentes.  
§ 5o. - Renumere-se como tal o § 4o. do art. 186.  
Art. 239 - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no artigo anterior e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o.  
Subseção III - Das Defensorias Públicas  
Art. 240 - É instituída a Defensoria Pública para a orientação e a defesa, em todas as  
instâncias, dos juridicamente necessitados.  
§ 1o. - Aplica-se aos Defensores Públicos o disposto no § 3o. do art. 238.  
§ 2o. - Onde não houver Defensorias Públicas, os Estados e o D.F. prestarão assistência jurídica  
aos necessitados por seus procuradores. 
Justificativa: 
A proposta visa a reunir no gênero “advocacia” todas as funções que lhe dizem respeito. 
Ademais, o art. 48 e seu parágrafo único estão evidentemente deslocados, sendo que o assento 
constitucional da advocacia deve encontrar ubiquação própria, junto com o Ministério Público, 
englobarão as Procuradorias e as Defensorias quanto à OAB, trata-se em parte, da 
constitucionalização de preceitos já existentes em lei ordinária e, em parte, de atribuições que lhe são 
conferidas pelo Projeto. 
A modificação atinente à Procuradoria Geral da União visa a atribui-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 o 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 só DF deixa o regime previsto nos §§ 2º e 
3º do art. 55.  
Quando às Defensorias Públicas, acresceu-lhe a importantíssima função pré-processual de 
orientação e se estabeleceu perfeito paralelismo entre seus membros e os Procuradores. 
Reintroduziu-se, também no texto a previsão do Parecer da Subcomissão dos Estados (par. Único do 
art. 23), atribuindo aos procuradores dos Estados e do DF.  
Parecer:   
   Em parte a proposta encontra albergue nas disposições  
focalizadas. Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:11996 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altere-se a subdivisão do Título V (Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo) a  
partir do Capítulo V, que se denominará "Das funções essenciais ao exercício dos Poderes" e que  
se comporá de suas seções, quais sejam:  
Seção I - Da Advocacia  
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Subseção I - Disposições gerais  
Subseção II - Das Procuradorias Gerais da  
União dos Estados e do Distrito Federal  
Subseção III - Das defensorias Públicas.  
Seção II - Do Ministério Público, 
Justificativa: 
A proposta visa a distribuir os Poderes da República, que exercem a soberania do povo (art. 3º do 
Projeto) dos órgãos e pessoas essenciais a seu exercício, englobando na Seção atinente à 
Advocacia as Procuradorias e as Defensorias, que a integram, como espécies do mesmo gênero.  
Parecer:   
   A essência da proposição está contemplada no Substitutivo.  
Aprovada. 
    
   EMENDA:12025 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se o artigo 234, o § 1o. do artigo 235 e o § 3o. do artigo 55 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Pelos dispositivos que se pretende suprimir, as garantias tradicionais e exclusivas da Magistratura 
são estendidas ao Promotor, ao Defensor Público e ao Procurador do Estado. 
O Juiz é órgão soberano do Poder Judiciário, os demais são agentes do Poder Executivo, não se lhes 
exigindo a mesma isenção que deve revestir a atuação judicante. Por seu turno, as garantias da 
vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade de vencimentos e inamovibilidade 
representam a subsistência da Magistratura. 
Considero que o Judiciário é um dos poderes do Estado, a proposta de equiparação é manifestante 
contrária ao interesse público e afronta preceito do próprio Projeto, que proíbe essas vinculações ou 
equiparações.  
Parecer:   
   Pela aprovação, de acordo com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:12440 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao Título V, capítulo VI da Defensoria Pública.  
Suprima-se o § 1o. do art. 235, passando o § 2o. a figurar como parágrafo único. 
Justificativa: 
O Projeto, no § 1º, do seu artigo 235, dispõe que ao Defensor Público serão asseguradas garantias, 
direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas aos membros do Ministério Público.  
Essa disposição, data vênia, não pode prosperar no texto Constitucional, eis que os membros do 
Ministério Público, por força de lei expressa, praticam atos de soberania; é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do regime democrático, da ordem 
jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 238 do Projeto). Em assim sendo, não 
se pode admitir que o Defensor Público, a quem incumbe tão-somente a assistência judiciária aos 
necessitados, venha a equipar-se ao membro do “Parquet”, e aliás, à própria Magistratura togada, eis 
que os membros do Ministério Público, na forma do art. 234 do Projeto, estão equiparados aos 
Magistrados.  
Parecer:   
   A vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria Pública com os do Ministério Público e do 
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Judiciário, em nada descaracteriza ou inferioriza nem de qualquer forma prejudica a magistratura ou a 
dignidade dos juízes.  
Estender a outros órgãos ou pessoas as garantias e vedações não significa uma "capitis diminutio", 
senão que uma ampliação democrática.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:13202 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   Projeto Art. 235  
Emenda Substitutiva - O Art. 235 do Projeto passará a ter a seguinte redação:  
Art. 235 - É instituída a Defensoria Pública para a defesa, em todas as instâncias, dos  
juridicamente carentes. 
Justificativa: 
Todos são “juridicamente necessitados” (grifamos), independentemente de sua condição financeira. 
O Direito, com suas regras, visa a proteger a todos, sem distinção, em virtude das necessidades 
humanas. 
A Defensoria Pública, órgão importantíssimo, na verdade deve zelar e velar pelos judicialmente 
carentes, ou seja, por aqueles que não podem, financeiramente, arcar com os ônus e encargos 
exigidos.  
Parecer:   
   Procede a iniciativa da Constituinte paulista.  
A redação sugerida melhora um pouco o texto.  
Pelo acolhimento. 
    
   EMENDA:13966 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - § 1o., do art. 235 do Capítulo VI, da Defensoria Pública, do Título V  
Dê-se ao § 1o. do art. 235 a seguinte redação.  
§ 1o. Ao Defensor Público são asseguradas garantias, direitos, vencimentos, prerrogativas,  
vantagens e vedações conferidas por esta Constituição, aos membros do Ministério Público  
dos Estados. 
Justificativa: 
Trata de emenda que visa adequar e complementar o texto de autoria do Relator. “Data vênia”, a 
redação que propomos é imprescindível à sistematização do texto.  
Parecer:   
   Improcedente.  
A redação sugerida não inova, não altera o texto nem apresenta técnica legislativa mais adequada.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:13967 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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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 entender-nos que a 
atividade advocatícia em nada se assemelha ao Defensor do Povo”.  
Verificamos ainda que, o dispositivo encontra-se originalmente, inserido no Capítulo relativo à 
Defensoria Pública e Advocacia, elaborado pela Comissão de organização dos Poderes e Sistemas 
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:14146 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO TÍTULO VI - DA DEFENSORIA PÚBLICA  
Suprima-se o § 1o., do art. 235, passando o § 2o. a figurar como Parágrafo único. 
Justificativa: 
O Projeto, no § 1º, do seu artigo 235, dispõe que ao Defensor Público serão asseguradas garantias, 
direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas aos membros do Ministério Público.  
Essa disposição, data vênia, não pode prosperar no texto Constitucional, eis que os membros do 
Ministério Público, por força de lei expressa, praticam atos de soberania; é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do regime democrático, da ordem 
jurídica e dos interesses sociais indisponíveis (art. 230 do Projeto). Em assim sendo, não se pode 
admitir que o Defensor Público, a quem incumbe tão somente a assistência judiciária aos 
necessitados, venha a equiparar-se ao membro do “Parquet”, e aliás, à própria Magistratura togada, 
eis que os membros do Ministério Público, na forma do art. 234 do Projeto, estão equiparados aos 
Magistrados.  
Parecer:   
   A vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria Pública com os do Ministério Público e do 
Judiciário, em nada descaracteriza ou inferioriza nem de qualquer forma prejudica a magistratura ou a 
dignidade dos juízes.  
Estender a outros órgãos ou pessoas as garantias e vedações não significa uma "capitis diminutio", 
senão que uma ampliação democrática.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:14181 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Art. 235 e parágrafos  
Suprimam-se o artigo 235 e seus parágrafos, do Projeto. 
Justificativa: 
O móvel da instituição da defensoria pública, no projeto, foi assegurar a prestação da assistência 
judiciaria aos necessitados. 
Ciente de que foi apresentada emenda ao artigo 12, inciso IV, letra “x”, tornando obrigatória por parte 
do Estado a assistência judiciária aos juridicamente necessitados, cabe aquele, dentro de sua 
autonomia, criar os órgãos que dela se incumbirão, o que poderá ocorrer inclusive através de 
entidades, como a OAB ou Associações, mediante convênio.  
Parecer:   
   Improcedente.  
Sugere a emenda a supressão do art. 235 e seus parágrafos.  
Não aponta, porém, outro rumo nem justifica claramente sua iniciativa.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:14347 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Título V, Capítulo VI - da Defensoria Pública  
Suprima-se o § 1o., do artigo 235, passando o § 2o. a figurar como Parágrafo único. 
Justificativa: 
O Projeto, no § 1º, do seu artigo 235, dispõe que ao Defensor Público serão asseguradas garantias, 
direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas aos membros do Ministério Público.  
Essa disposição, data vênia, não pode prosperar no texto Constitucional, eis que os membros do 
Ministério Público, por força de lei expressa, praticam atos de soberania; é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do regime democrático, da ordem 
jurídica e dos interesses sociais indisponíveis (art. 230 do Projeto). Em assim sendo, não se pode 
admitir que o Defensor Público, a quem incumbe tão somente a assistência judiciária aos 
necessitados, venha a equiparar-se ao membro do “Parquet”, e aliás, à própria Magistratura togada, 
eis que os membros do Ministério Público, na forma do art. 234 do Projeto, estão equiparados aos 
Magistrados.  
Parecer:   
   A vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria Pública com os do Ministério Público e do 
Judiciário, em nada descaracteriza ou inferioriza nem de qualquer forma prejudica a magistratura ou a 
dignidade dos juízes.  
Estender a outros órgãos ou pessoas as garantias e vedações não significa uma "capitis diminutio", 
senão que uma ampliação democrática.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:14605 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo VI - Da Defensoria Pública  
Acrescente-se onde couber:  
Art. Os defensores públicos terão vencimentos iguais aos dos Promotores públicos da mesma  
entrância ou categoria funcional que sirvam junto ao mesmo órgão do Poder Judiciário da União.  
Parágrafo Único - A Defensoria Pública nos Estados será organizada por lei estadual com  
observância deste artigo. 
Justificativa: 
O maior dever do estado de direito é a prestação da Justiça. Ora, como a presença em juízo exige 
procurador judicial com habilitação profissional de advogado, os pobres, que vão aos pretórios 
reivindicar ou defender direitos, são postos em flagrante desigualdade econômica. A emenda procura 
assegurar ao direito do homem comum as mesmas condições e prerrogativas asseguradas aos 
interesses da União e dos Estados, que tem no Ministério Público defensores permanentes.  
Parecer:   
   Já não nos parece acertado tratar do tema "Defensoria Pública", no texto constitucional; de seus 
vencimentos, muito menos. 
    
   EMENDA:14630 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
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 Projeto 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:15593 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 235 pelo seguinte:  
"Art. 235 - Todos os necessitados têm direito à assistência judiciária, prestadas,  
principalmente, por defensores públicos federais ou estaduais, organizados em carreira.  
§ 1o. - Na falta de defensor público, o Juiz designará defensor dativo, remunerado, direta ou  
indiretamente, mediante convênio entre o Estado e o Município.  
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§ 2o. - Os princípios da ampla defesa e do contraditório se aplicam à atuação do defensor  
público ou dativo, incluindo-se a postulação contra as pessoas de Direito Público, quando sofre  
o acusado qualquer forma de arbítrio ou má interpretação da lei, por parte de autoridade  
públicas". 
Justificativa: 
Nossas Constituições se têm limitado a inscrever a Assistência Judiciária entre as Garantias e 
Direitos Individuais, dizendo que ela será concedida aos necessitados, na forma da lei. Mas já é 
tempo de oferecer elementos para melhor institucionalização da Defensoria Pública, pela disciplina 
legal do § 2º da presente sugestão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:15744 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado - Art.: 235, § 1o.  
Emenda: Suprime-se o § 1o. do art.: 235. 
Justificativa: 
O dispositivo em apreço fere o princípio da igualdade das partes no processo e atenta contra o 
regime constitucional de igualdade perante a lei. 
Os defensores Públicos exercem a função de advogados dos necessitados. 
Como advogados e representantes de partes na disciplina de suas atividades e garantias necessárias 
ao seu exercício, devem submeter-se ao mesmo Estatuto dessa nobre classe. 
Outorgar-lhes o mesmo status de outras instituições, cujos órgãos necessitam de prerrogativas 
excepcionais é fazer com que se rompa o equilíbrio das partes do processo, trazendo, inclusive aos 
Juízes o constrangimento de verem-se assemelhados em sua posição por representantes de partes, 
sujeitos à sua autoridade. 
O privilégio que se pretende outorgar aos Defensores Públicos é, sobretudo injusto, porque 
contempla unilateralmente os advogados, representantes dos desprovidos da fortuna, por este 
simples fato, vez que, para o exercício de suas elevadas funções, perceberão remuneração 
compatível com o trabalho e que, por si só, é suficiente para colocá-los a cavaleiro de quaisquer 
pressões do poder econômico da parte adversa.  
Parecer:   
   A vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria Pública com os do Ministério Público e do 
Judiciário, em nada descaracteriza ou inferioriza nem de qualquer forma prejudica a magistratura ou a 
dignidade dos juízes.  
Estender a outros órgãos ou pessoas as garantias e vedações não significa uma "capitis diminutio", 
senão que uma ampliação democrática.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:17116 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput" do art. 235 a seguinte redação:  
Art. 235 - É instituída a Defensoria Pública para a orientação e a defesa em todas as  
instâncias, dos juridicamente necessitados. 
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Justificativa: 
A garantia de assistência judiciária já se transformou em garantia de assistência jurídica, iniciando 
pela informação e orientação pré-processuais.  
Parecer:   
   Improcedente.  
A redação sugerida não inova o conteúdo nem enriquece ou aclara o texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:17612 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Suprimir o § 1o. do artigo 235, renumerando o outro.  
Suprimir do § 2o., agora denominado parágrafo único, do mesmo artigo, a parte final: "e  
estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos Estados". O artigo ficaria  
assim redigido:  
Art. 235: 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, do Distrito Federal  
e dos Territórios. 
Justificativa: 

a) O exercício da defesa processual não requer a atribuição das mesmas amplas garantias 
dadas ao Ministério Público, as mesmas da Magistratura. 

b) Não é admissível que a União restrinja a autonomia dos Estados na Organização de seu 
serviço de Defensoria Pública. O Projeto pôs término às famigeradas LOMAN e LOMP, não é 
crível que queira criar uma Lei Orgânica da defensoria Pública dos Estados.  

Parecer:   
   Acolho, parcialmente, a Emenda, para o fim de suprimir o parágrafo 1o. do artigo 235 (com o que o 
Autor se dispôs a quebrar a cadeia de vinculações e equiparações), renumerando-se o parágrafo 2o. 
para parágrafo único e mantendo-se a redação original deste dispositivo. 
    
   EMENDA:18368 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva. Dispositivo Emendado Art. 235  
Acrescente-se ao § 1o. do art. 235 do Projeto de Constituição o seguinte suplemento:  
"..., sendo os seus cargos obrigatoriamente providos por concurso público de provas e títulos,  
com a participação do Poder Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
O acréscimo proposto vem a suprimir uma grave lacuna existente no anteprojeto no anteprojeto, 
tornando obrigatório o concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de Defensor 
Público. 
A redação tal como existente no Anteprojeto possibilita que os Defensores Públicos, a quem cabe 
zelar pela defesa de todas as instancias dos juridicamente necessitados, sejam nomeados pelos 
detentores do Poder dentre os seus apaniguados e protegidos, tornando-se desta forma em fonte de 
nepotismo e violação ao princípio de transparência que deve viger em todas as atuações do Poder 
Público.  
Os critérios do mérito e da igualdade de oportunidade a todos os brasileiros na ocupação dos cargos 
públicos devem ser resguardados de todas as tentativas de violação, pois nos dias presentes há uma 
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série de Estados em que a Defensoria Pública é composta de bacharéis em Direito que são 
nomeados sem concurso e que sequer comparecem aos seus órgãos de atendimento à população 
carente de Justiça. 
Com a obrigatoriedade do concurso público, somente os mais aptos intelectualmente terão 
oportunidade de defender os interesses do povo, ingressando assim no serviço público pela porta da 
frente e de acordo com os princípios de moralidade e austeridade que devem gerir o trato da 
atividade pública.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:18934 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o artigo 235 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O artigo em foco tem como objetivo lançar bases constitucionais para a instituição da Defensoria 
Pública, através da previsão de paridade de tratamento com relação aos membros do Ministério 
Público (art. 235, § 1º) e estabelecendo, ainda, que caberá à Lei Complementar organizar as 
Defensorias Públicas da união, Distrito Federal e Territórios e traçar normas gerais para a 
organização da Defensoria Pública dos Estados (idem, § 2º). 
Quer nos parecer, que tal assunto não deveria estar inserido na Constituição, mas sim, deveria ficar 
na alçada da legislação ordinária. Daí a proposta da supressão do dispositivo.  
O que realmente importa ser assegurado pela Constituição é a garantia de assistência jurídica aos 
necessitados, sem o que falar em direito de ação e em acesso à Justiça não passa de mero jogo de 
palavras vazias. 
Ora o Projeto já prevê esta garantia em seu art. 12, inciso XV, letra x, inclusive dando à questão um 
tratamento mais efetivo do que o existente no art. 153, § 32 da Carta atual. 
A partir deste ônus lançado sobre o Poder Público, é dever de cada esfera político-administrativa 
organizar os meios necessários ao comprimento do mandato constitucional, quer criando quadros de 
carreira específicos para tal fim, quer agilizando outras providencias (contratação de advogados, 
convênios com a OAB ou com entidades assistenciais, etc.) em caso de impossibilidade ou 
desnecessidade de criação de uma instituição especifica para este atendimento. 
Dentro dessa perspectiva é que nos parece um excesso constitucional disciplinar-se na própria Carta 
Política do País o modus pelo qual a garantia de assistência judiciária será implementada. Deve ser 
lembrado, que num país de enormes contrastes como é o Brasil, várias unidades da Federação, 
pequenas e empobrecidas, não contam com disponibilidade financeira suficiente à criação e 
manutenção de uma nova – e custosa – instituição pública. No caso, parece mais acertado deixar a 
cada unidade federativa e à União a decisão de criar ou não uma instituição própria para o 
atendimento dos juridicamente pobres, consoante suas necessidades particulares e as 
disponibilidades do erário público. Em ambas as alternativas, o acerto é que não se poderá deixar de 
prestar assistência judiciária àqueles que dela necessitam. Esta questão é um problema político, 
social e, sobretudo, financeiro, que não se verá resolvido pela transferência, para o bojo da 
Constituição, de regras que nitidamente competem ao legislador ordinário.  
Parecer:   
   A vinculação ou equiparação dos membros da Defensoria Pública com os do Ministério Público e do 
Judiciário, em nada descaracteriza ou inferioriza nem de qualquer forma prejudica a magistratura ou a 
dignidade dos juízes.  
Estender a outros órgãos ou pessoas as garantias e vedações não significa uma "capitis diminutio", 
senão que uma ampliação democrática.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:19192 REJEITADA 
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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: § 1o. do Art. 235  
Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 1o. do art. 235:  
§ 1o. - Ao Defensor Público, nomeado somente através de concurso público e sob a coordenação da  
Procuradoria Geral da Defensoria Pública, são asseguradas garantias, direitos, vencimentos,  
prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público. 
Justificativa: 
Ao Estado cumpre aos necessitados o acesso à Justiça, cada vez mais difícil e custoso. A solução é 
a organização (já que existente em alguns Estados; Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, etc.) da 
Defensoria Pública, dirigida por um Procurador Geral, com os mesmos direitos, deveres e garantias 
da Procuradoria Geral da República.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:19827 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 235 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 235 - É instituída a Defensoria Pública para a defesa, em todas as instâncias, das pessoas  
impossibilitadas de prover às despesas processuais." 
Justificativa: 
O texto fala em “juridicamente necessitados”. Expressão equívoca, ambígua. Toda pessoa pode ser 
juridicamente necessitada. Pensamos em sugerir “economicamente necessitados”, mas preferimos a 
forma que propusemos. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:19829 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 235 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 235 - ................................  
§ 1o. - Ao Defensor Público são assegurados os direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos  
e vedações conferidos por esta Constituição aos membros do Ministério Público." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:20142 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 235 § 1o.:  
Substitui "por esta Constituição "por" por Lei Complementar".  
Art. 235 - ..................................  
§ 1o. - Ao Defensor Público são asseguradas garantias, direitos, prerrogativas e vedações  
conferidas, por Lei Complementar, aos membros do Ministério Público. 
Justificativa: 
A alteração proposta visa transferir para a legislação ordinária, as garantias, os direitos e 
prerrogativas dos Defensores Públicos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
    
   EMENDA:20222 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   No art. 235, substitui o termo "juridicamente" pelo termo "economicamente". 
Justificativa: 
Esta emenda é originária do Conselho Federal da O.A.B. 
Necessitado “juridicamente” é todo aquele que pede a prestação jurisdicional. A assistência do 
Estado destina-se aos que, necessitando dessa prestação, carecem de meios econômicos para 
recebê-la.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
    
   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, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  

 

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 preambulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico. ” 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente, procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presenta 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 apresentação 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: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 III.  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.  
Art. 177. É instituída a Defensoria Pública, para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
[...] 
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 
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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 respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além da coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda:  

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

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar o 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:22107 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   O art. 177, parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação.  
Art. 177 ....................................  
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva. 
Justificativa: 
A presente emenda visa deferir ao defensor o mesmo tratamento jurídico dispensado ao acusador, e 
que também se pretende deferir aos Procuradores da União e dos Estados (art. 175, § 2º, do 
Substitutivo agora emendado). 
Parecer:   
   Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sistematização, somos pela aprovação da 
emenda. 
    
   EMENDA:22274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 177 "caput" e seu parágrafo único, do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
O artigo em foco tem como objetivo lançar bases constitucionais para a instituição da Defensoria 
Pública, através da previsão de paridade de tratamento com relação aos membros do Ministério 
Público (art. 235, § 1º) e estabelecendo, ainda, que caberá à Lei Complementar organizar as 
Defensorias Públicas da união, Distrito Federal e Territórios e traçar normas gerais para a 
organização da Defensoria Pública dos Estados (idem, § 2º). 
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Quer nos parecer, que tal assunto não deveria estar inserido na Constituição, mas sim, deveria ficar 
na alçada da legislação ordinária. Daí a proposta da supressão do dispositivo.  
O que realmente importa ser assegurado pela Constituição é a garantia de assistência jurídica aos 
necessitados, sem o que falar em direito de ação e em acesso à Justiça não passa de mero jogo de 
palavras vazias. 
Ora o Projeto já prevê esta garantia em seu art. 12, inciso XV, letra x, inclusive dando à questão um 
tratamento mais efetivo do que o existente no art. 153, § 32 da Carta atual. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22296 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 177  
Dê-se ao "Caput do Art. 177 do Projeto de Constituição do Relator, a seguinte Redação:  
Art. 177 - A Defensoria Pública, instituição  
fundada nos princípios da unidade, indivisibilidade e autonomia funcional,  
responsável pela Assistência Jurídica aos necessitados, é exercida por Defensores Públicos,  
aprovados em concurso público, aos quais se assegura o mesmo regime jurídico do Ministério  
Público". 
Justificativa: 
A presente Emenda visa assegurar Assistência Jurídica através de órgão Estatal, a pelo menos, 80% 
da população brasileira e é indispensável que a Defensoria Pública goze de autonomia administrativa 
e esteja presente em todos os juízos e tribunais, à semelhança do Ministério Público. E, como a 
igualdade funcional entre a Acusação e Defesa pressupõe iguais diretos, garantias e prerrogativas, 
qualquer discriminação em relação à DEFESA redundará em prejuízo do juridicamente assistido.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   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 III  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
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Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerias para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime quando em dedicação exclusiva.  
[...] 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além da coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda:  

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

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar o 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:22395 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado; Caput do Art. 177  
Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao Caput do Art. 177:  
Art. 177 - Ao Defensor Público, nomeado através de concurso público e sob a coordenação da  
Procuradoria Geral da Defensoria Pública, cabe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,  
dos necessitados, asseguradas as garantias, os direitos, as prerrogativas e as vedações  
conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério público. 
Justificativa: 
Ao Estado cumpre assegurar aos necessitados o acesso à Justiça, cada vez mais difícil e custosa. A 
solução é a organização (já existente em alguns Estados: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, etc.) 
da Defensoria Pública, dirigida por um Procurador Geral, com os mesmos direitos, deveres e 
garantias da Procuradoria Geral da República.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22471 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo modificando o parágrafo único do art. 177 do Substitutivo do Relator.  
O parágrafo único do art. 177 do Substitutivo  
do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 177 ..................................  
Parágrafo único. Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação  
exclusiva." 
Justificativa: 
A presente emenda visa a conferir ao defensor o mesmo tratamento jurídico dispensado ao acusador, 
o que também se pretende deferir aos Procuradores da União e dos Estados (§ 2º do art. 175 do 
substitutivo agora emendado).  
Parecer:   
   Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sistematização, somos pela aprovação da 
emenda. 
    
 
   EMENDA:22556 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva) Título V - Capítulo V -  
Seção I - Subseção III  
Dê-se ao parágrafo único do art. 177 a seguinte redação:  
"Art. 177 - ................................  
Parágrafo único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurando o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação 
exclusiva. 
Justificativa: 
A presente emenda visa deferir ao defensor o mesmo tratamento jurídico dispensado ao acusador, e 
que também se pretende deferir aos Procuradores da União e dos Estados (art. 175, § 2º, do Projeto 
agora emendado). 
Parecer:   
   Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sistematização, somos pela aprovação da 
emenda. 
    
    
   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.  
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Das funções essenciais ao exercício dos poderes.  
[...] 
Seção III  
Das Defensorias Públicas.  
Art. 177 - É instituída a defensoria Pública, para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
[...] 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além da coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda:  

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

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar o 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:23254 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   O Art. 177, parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 177.....................................  
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva. 
Justificativa: 
A presente emenda visa deferir ao defensor o mesmo tratamento jurídico dispensado ao acusador, e 
que também se pretenda deferir aos Procuradores da União e dos Estados (art. 175, § 2º, do 
Substitutivo agora emendado). 
Parecer:   
   Por se ajustar às normas adotadas pela Comissão de Sistematização, somos pela aprovação da 
emenda. 
    
   EMENDA:23418 APROVADA 
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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 III  
Das Defensorias Públicas.  
Art. 177. - É instituída a Defensoria Pública, para a orientação jurídica e a defesa, em  
todos os graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurando o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação 
exclusiva.  
Seção IV.  
[...] 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além da coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda:  

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

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar o 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:23742 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Parágrafo único do art. 177 passe a ter a seguinte redação:  
Parágrafo único. - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do  
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Distrito Federal e a dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da  
Defensoria Pública dos Estados, observando-se o princípio da autonomia funcional da Instituição e  
assegurando-se aos seus membros o regime jurídico do Ministério Público. 
Justificativa: 
A Defensoria Pública tem missão nobre quanto a do Ministério Público. Velará pelos direitos da 
maioria da população brasileira. Por que aos seus membros não se reconhecer e impor direitos e 
deveres iguais ao do Ministério Público? 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição.   
    
   EMENDA:24797 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 177  
Dê-se ao "Caput" do Art. 177 do Projeto de Constituição do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 177 - A Defensoria Pública, instituição fundada nos princípios da unidade,  
indivisibilidade e autonomia funcional, responsável pela assistência Jurídica aos  
necessitados, é exercida por Defensores Públicos, aprovados em concurso Público, aos quais se  
assegura o mesmo regime jurídico do Ministério Público". 
Justificativa: 
Esta emenda garante Assistência Jurídica através de órgão estatal, a pelo menos, 80% da população 
brasileira. A defensoria Pública carece de autonomia administrativa e de presença em todos os juízos 
e tribunais, à semelhança do Ministério Público. Como a igualdade funcional entre a Acusação e 
Defesa pressupõe iguais direitos, garantias e prerrogativas, qualquer discriminação em relação à 
DEFESA redundará em prejuízo do juridicamente assistido. 
A Defensoria Pública não prescinde de tratamento constitucional consentâneo com a magnitude de 
sua responsabilidade social.  
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:24950 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 177 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública para a defesa, em todas as instâncias, dos  
juridicamente necessitados:  
§ 1o. - Ao Defensor Público são asseguradas garantias, direitos, vencimentos, vantagens,  
prerrogativas e vedações conferidas por esta Constituição aos membros do Ministério Público.  
§ 2o. - Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados. 
Justificativa: 
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O acesso às vias judiciais de composição de litígios, face ao custo da mobilização da máquina 
judiciária, tornou-se extremamente oneroso e frustrou a iniciativa da parcela da população mais 
carente de recursos. 
Somente a Defensoria Pública, constitucionalmente instituída, poderá realizar a abertura do Judiciário 
aos pobres. Qualquer outra solução não ultrapassará comprometimento ético, as limitações dos 
improvisos e a insegurança da descontinuidade.  
Parecer:   
   A emenda quer conferir ao Defensor Público a mesma situação do Ministério Público. Não nos 
parece aconselhável.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24953 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescenta-se o seguinte parágrafo ao art.  
177; transformando o atual § único em § 2o.  
§ 1o. - Ao defensor Público são asseguradas garantias, direitos, vencimentos, vantagens,  
prerrogativas e vedações conferidas por esta Constituição aos membros do Ministério Público. 
Justificativa: 
Deixar de assegurar aos Defensores Públicos as garantias, direitos, vencimentos, vantagens, 
prerrogativas e vedações, imprescindíveis ao livre desempenho da postulação e defesa dos direitos 
dos seus assistidos equivalerá à amputação da própria Defensoria Pública. 
Não se trata de privilegio ou de reivindicação corporativista, mas de uma exigência constitucional que 
impõe tratamento idêntico às partes em litigio.  
Esta é uma discriminação com o DEFENSOR PÚBLICO que está a serviço das mamadas mais 
pobres da população, inclusive de significativa parcela de classe média que não dispõe de recursos 
para pagar advogado e as altas custas processuais. 
Parecer:   
   A emenda quer conferir ao Defensor Público a mesma situação do Ministério Público. Não nos 
parece aconselhável.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:25039 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 177, do substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"Ao Defensor Público são asseguradas garantia, direitos, vencimentos, prerrogativas e  
vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público". 
Justificativa: 
O defensor público tem atribuições semelhantes às conferidas aos membros do Ministério Público. 
Sendo assim, não tem sentido darmos tratamento diferenciado, no que se refere aos benefícios e 
obrigações, a essas classes trabalhadoras. 
Parecer:   
   A emenda quer conferir ao Defensor Público a mesma situação do Ministério Público. Não nos 
parece aconselhável.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:25295 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único do Art. 177  
EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 177 - ...................... 
§ Único - Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e  
dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos Estados,  
assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de responsabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos.  
Parecer:   
   Pela aprovação. A emenda se ajusta perfeitamente ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
    
   EMENDA:25711 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator - 26-8-87.  
Art. 177.  
Acrescente-se ao artigo 177 um parágrafo primeiro, com a seguinte redação, renumerando-se o  
parágrafo único do Substitutivo como parágrafo segundo:  
"§ 1o. A Defensoria Pública é organizada em carreira e seus membros ingressarão nos cargos  
iniciais mediante concurso público de provas e títulos." 
Justificativa: 
(Projeto da Comissão de Sistematização – Artigo 235). 
Apesar da existência de norma constitucional genérica que exige o concurso público de provas e 
títulos para o ingresso no serviço público, a natureza das atribuições conferidas à Defensoria Pública 
recomenda se estabeleça regra especifica de que a sua organização se faça em carreira e o ingresso 
nela só se poderá dar através do sistema de mérito, de modo a afastar qualquer influência política no 
provimento de seus cargos. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:25950 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
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Dispositivo Emendado: Art. 177  
Parágrafo Único - Incluir após a expressão "dos Estados" - e "dos Municípios". 
Justificativa: 
Harmonizar este dispositivo ao § 5º do art. 27, cuja proposta de emenda modificada por nós cuida da 
atribuição de faculdade ao Município quanto à instituição de faculdade ao Município quanto à 
instituição da Defensoria do Povo. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
      EMENDA:26816 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 177  
Parágrafo Único - incluir após a expressão "dos Estados" - e dos Municípios. 
Justificativa: 
Harmonizar este dispositivo ao § 5º do art. 27, cuja proposta de emenda modificativa por nós 
apresentada cuida da atribuição de faculdade ao Município quanto à instituição da Defensoria do 
Povo.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27020 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao parágrafo único do Art. 177 do Projeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 177 - ...........................  
Parágrafo único - Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito  
Federal e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública  
dos Estados, observando autonomia funcional da instituição, atribuindo aos seus membros o mesmo  
regime jurídico da carreira do Ministério Pública e ingresso mediante concurso público de provas e  
títulos." 
Justificativa: 
As expressões grifadas que se pretende agregar ao parágrafo único, do Art. 177, são importantes na 
medida em que o Defensor Público deverá atuar de forma independente e sem subordinação outra 
que não de sua própria instituição, como forma de preservar de maneira efetiva os direitos e 
interesses daquele necessitado que procura a prestação de assistência judiciária gratuita do Estado. 
Igualmente, indispensável a exigência de concurso público de provas e títulos para ingresso na 
carreira de Defensor Público, evitando-se, assim, formas anômalas de concentração. Garante, 
outrossim, qualificação e seleção justa daqueles que aspiram o desempenho das funções de 
Defensor Público.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
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seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27224 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 177, Parágrafo único  
Dê-se ao Art. 177, parágrafo único, do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 177 - ........................... 
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, observado o disposto no § 2o. do Art. 175." 
Justificativa: 
O acréscimo proposto ao texto do parágrafo único do artigo 177 é indispensável para assegurar aos 
defensores públicos a liberdade na defesa dos direitos de uma numerosa clientela de baixa renda 
proporcionando-lhes o acesso à justiça com plenitude do contraditório e ampla defesa.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27402 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao Parágrafo Único do art. 177 do Substitutivo do Relator  
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 177 do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 177 - ................................  
Parágrafo Único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e a dos Territórios Federais e estabelecerá normas para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, provendo os seus cargos, funções e serviços auxiliares público, observando o disposto  
no § 5o. do art. 180 desta Constituição". 
Justificativa: 
É necessário deixar-se bem claro e definido que o ingresso na carreira da Defensoria Pública e no 
preenchimento de suas funções e serviços auxiliares far-se-á mediante concurso público, pois apesar 
de ser a única forma de ingresso no serviço público em geral, há inúmeros casos de desobediência a 
esta saudável regra democrática nos dias de hoje. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27437 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Art. 177 do projeto de Constituição fica assim redigido:  
"Art. 177 - A defensoria Pública, instituição fundada nos princípios da unidade,  
indivisibilidade e autonomia funcional, responsável pela assistência jurídica aos  
necessitados, é exercida por Defensores Públicos, aprovados em concurso de provas e títulos aos  
quais se assegura o mesmo regime jurídico do Ministério Público." 
Justificativa: 
Trata-se de emenda que contempla cerca de 80% dos brasileiros, correspondente ao percentual da 
população economicamente necessitada. 
A Defensoria Pública é, sem dúvida, um dos grandes avanços que a nova Constituição propõe na 
área da justiça, sendo indispensável que goze, também, de autonomia administrativa e esteja 
presente em todos os Juízos e Tribunais, à semelhança do Ministério Público. 
A igualdade funcional entre acusação e defesa, especialmente nos processos criminais, pressupõe 
iguais direitos, garantias, prerrogativas criminais, pressupõe iguais direitos, garantias, prerrogativas e 
vedações. Qualquer discriminação em relação à defesa redundará em prejuízo do carente assistido.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27605 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo Único do Art. 177 do Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 177 - ..................................  
Parágrafo Único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecera normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, observando autonomia funcional da instituição, atribuindo aos seus membros o mesmo  
regime jurídico da carreira do Ministério Público e ingresso mediante concurso público de provas  
e título. 
Justificativa: 
As expressões grifadas que se pretende emendar o Art. 177, Parágrafo Único, são importantes na 
medida em que o Defensor Público deverá atuar de forma independente e sem subordinação outra 
que não se sua própria instituição, como forma de preservar de maneira efetiva os direitos e 
interesses daquele necessitado que procura a prestação da assistência judiciaria gratuita do Estado.  
Igualmente indispensável é a exigência de concurso público de provas e títulos para ingresso na 
carreira de Defensor Público evitando-se, assim, formas anômalas de contratação e garantindo-se 
uma qualificação e seleção justa daqueles que procuram o desempenho das funções de Defensor 
Público.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27725 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 177, parágrafo único do Substitutivo do Relator.  
Acrescenta-se ao Parágrafo Único do artigo 177, depois da palavra "Estados", a expressão  
"assegurando a seus membros o mesmo regime jurídico do Ministério Público." 
Justificativa: 
A atribuição aos membros da Defensoria Pública do mesmo regime jurídico do Ministério Público 
restabelece o equilíbrio entre as instituições que, a nível processual, exercem funções essenciais à 
atuação jurisdicional do Estado. 
O regime jurídico do Ministério Público pressupõe o ingresso na carreira mediante concurso público 
de provas e títulos, bem como a atribuição, a seus membros, dos direitos, garantias, prerrogativas e 
vedações necessárias à sua atuação independente.  
Ao Defensor Público, advogado do necessitado, é indispensável assegurar=se igual tratamento 
jurídico ao já atribuído, no Substitutivo, aos Procuradores da União, do Distrito Federal e dos Estados. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27736 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 177, Parágrafo único.  
Acrescentar após "dos Estados", substituindo a vírgula por ponto, a expressão "que será  
exercida por defensores públicos, organizados em carreira, observado o disposto no § 2o., do  
art. 175". 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o texto, estendendo aos Defensores Públicos o tratamento dado aos 
procuradores. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28053 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA ao Artigo 177 e seu Parágrafo único, do Título V, Capítulo V, Seção I, 
Subseção III, do Projeto de Constituição:  
Dê-se ao Art. 177 a seguinte redação, extinguindo-se o parágrafo único e incluindo os  
três parágrafos seguintes:  
art. 177 - A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do  
Estado, incumbindo-se de orientar, postular e defender, em todas as instâncias, os direitos dos  
juridicamente necessitados.  
§ 1o. - Os Defensores Públicos serão chefiados pelo Procurador-Geral da Defensoria  
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Pública, nomeado pelo Presidente da República, dentre os ocupantes da classe final da carreira.  
§ 2o. - Os Defensores Públicos ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurados os mesmos direitos, garantias e  
prerrogativas concedidas aos membros do Ministério Público e impostas as mesmas vedações.  
§ 3o. - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União em cargos de carreira,  
com categorias correspondentes aos órgãos de atuação da justiça e prescreverá normas gerais  
para a sua organização nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios.  
Em consequência da sobredita proposta, torna-se necessária a inclusão dos dois artigos abaixo  
entre os dispositivos constantes do TITULO X, alusivo às DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:  
Art. - Até que os cargos finais da carreira de Defensor Público estejam providos, o  
Procurador-Geral da Defensoria Pública será escolhido entre brasileiros maiores de 35 anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
Art. - Os atuais Defensores Públicos, assim caracterizados pelo exercício da função há mais de  
dezoito meses e pela percepção de remuneração paga pelo Estado, fica assegurado o direito de 
opção pelo quadro de carreira, exigida e dedicação exclusiva. 
Justificativa: 
A acusação e a defesa representam pilares imprescindíveis à existência da própria Justiça. 
A defesa e a postulação dos ricos, poderosos e afortunados é exercitada pelos advogados 
contratados e remunerados pelo próprio titular do direito. 
O mesmo não ocorre com os pobres e miseráveis, representativos de mais de 80% da população 
brasileira, que até hoje, praticamente, não tem acesso à Justiça em igualdade de condições com os 
primeiros. 
Haverá de significar, portanto, a Defensoria Pública, o fruto da lucidez responsável dos membros 
dessa Assembleia Nacional Constituinte, com a grande obra de democratização da própria Justiça. 
Poderá haver uma nova Justiça, igualitária, solidária e facultada a todos, sem discriminações. Poderá 
haver, consequentemente, uma Justiça JUSTA. 
Para tanto, torna-se imprescindível o estabelecimento do equilíbrio entre defesa e acusação, ou seja, 
entre a Defensoria Pública e o Ministério Público. Se a esse são concedidas franquias, garantias e 
direitos, em extensas prescrições a partir do Art. 178, do Projeto de Constituição, insere-se, 
consequentemente, no próprio bom senso, a necessidade do acolhimento da presente emenda, como 
obra do mencionado equilíbrio.  
Confiscar da Defensoria Pública a perspectiva de um regime igual ao do Ministério Público, equivale a 
torpedear e enfraquecer o direito de defesa, além de permitir que a tão desejada JUSTIÇA 
DEMOCRATIZADA seja conduzida à falência, mesmo antes do seu surgimento. E, se assim for, 
tristemente, ocorrerá, ainda, a frustação da imensa massa populacional, sempre esperançosa quanto 
à concretização de grande obra. 
A ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais e integram o cenário jurídico 
republicano brasileiro. Autor e réu devem ter, em juízo, os mesmos direitos, as mesmas garantias e 
os mesmos deveres. Quando o Estado aumenta as dimensões acusatórias e decisórias, em 
detrimento da função defensora, ele está, na realidade reforçando traços autoritários e negando, 
explicitamente, qualquer pretensão de se tornar um Estado democrático. 
A Constituição vigente, que repete normas das Cartas, anteriores no Art. 153 § 35 (Art. 153 da Const. 
De 1967 e Art. 153 § 35 da const. De 1964), apenas enuncia o princípio da assistência judiciária, 
incluindo-o entre os direitos e garantias individuais. 
Verdade é, que no momento da promulgação dos aludidos diplomas, os legisladores vivenciavam 
uma nação menos populosa e ainda destituída dos grandes bolsões de questões sociais relevantes, 
hoje existentes nos grandes aglomerados urbanos e em regiões inóspitas e desassistidas. 
Ademais, os edifícios forenses eram menos congestionados e os profissionais do direito, sempre que 
designados como dativos, encontravam a oportunidade da dedicação assídua ao gratuito patrocínio 
da lide, em reverencia a fé do oficio.  
Surge, outrossim, a lembrança de um Brasil de outrora, que, fundamentado no comando exclusivo 
das elites dominantes, reconhecida na pratica, substituía o direito-dever, pela prestação da 
assistência graciosa, atribuída aos advogados dativos. Tanto que, na fixação dos pilares da Justiça, 
todas as Constituições pretéritas e mesmo a atual, mesmo enunciando longos preceitos atinentes ao 
Poder Judiciário e ao Ministério Público, são inteiramente omissas na concretização do instrumental 
capaz de assegurar o cumprimento do dever consagrado da assistência judiciária. 
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No entendimento atual, moderno e objetivo, torna-se impossível a assistência judiciária sem a 
existência de uma instituição bem estruturada, forte e independente, destinada a patrocinar direitos 
irrevogáveis dos pobres, miseráveis ou marginalizados.  
Daí a necessidade desse grande avanço, já inserido e consagrado no texto do Projeto em exame, 
consubstanciando na institucionalização da DEFENSORIA PÚBLICA. Mas, a medida será sempre 
insuficiente e, quem sabe, até inócua, sem a concessão das garantias imperiosas ao seu bom 
funcionamento, como se encontra proposto na presente emenda. 
No que tange sugestão pretende acolher a justa postulação de algumas dezenas de atuais 
Defensores Públicos, inseridos nas lides forenses por delegação do Estado, para o hercúleo trabalho 
de assistir os debilitados. Geralmente com remunerações irrisórias, destituídos de garantias e 
segurança, vêm, meses a fio, nessa obra de peleja constante e diuturna. Justo, inteiramente justo, 
consequentemente, o acolhimento da proposta de aproveitamento, dento das condições 
estabelecidas, desses poucos heróis anônimos, para que a grande instituição, a DEFENSORIA 
PÚBLICA, no seu próprio nascimento institucional, possa trazer a marca do reconhecimento a seus 
precursores.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28617 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 177 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 177 - é instituída a Defensoria Pública para a defesa, em todas as instâncias, das pessoas  
impossibilitadas de prover às despesas processuais". 
Justificativa: 
O texto fala em “juridicamente necessitados”. Expressão equivoca, ambígua. Toda pode ser 
judicialmente necessitada. Pensamos em sugerir “economicamente necessitados”, mas preferimos a 
forma que propusemos.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28626 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Transforme-se o parágrafo único do art. 177 em § 1o., com a seguinte redação, renumerando-se o  
parágrafo único, como § 2o..  
O § 1o. do art. 177 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 177 - ...................................... 
§ 1o. - Ao Defensor são assegurados os direitos, garantias, prerrogativas, vencimentos e  
vedações conferidos por esta Constituição aos membros do Ministério Público". 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
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seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28853 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no artigo 177 o seguinte parágrafo:  
"Ao defensor público são asseguradas garantias, direitos, vencimentos, prerrogativas e  
vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público". 
Justificativa: 
A emenda tem por objetivo a inclusão, no substitutivo, do parágrafo primeiro do artigo 235 do Projeto 
do Relator da Comissão de Sistematização, injustamente por ele mesmo excluído, sem a audiência 
do plenário desse órgão.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
 
EMENDA:29897 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 177, Parágrafo Único, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"art. 177 -........................................  
Parágrafo Único - Lei Complementará organizará a Defensoria Pública da União, do  
Distrito Federal e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria  
Pública dos Estados, observado o disposto no § 2o.  
do Art. 175". 
Justificativa: 
O acréscimo proposto ao texto do parágrafo único do artigo 177 é indispensável para assegurar aos 
defensores públicos a liberdade na defesa de direitos de uma numerosa clientela de baixa renda 
proporcionando-lhes o acesso à justiça com plenitude do contraditório e ampla defesa.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
      
   EMENDA:30439 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 177  
Parágrafo Único - Incluir após a expressão "dos Estados" - "e dos Municípios". 
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Justificativa: 
Harmonizar este dispositivo ao § 5º do art. 27, cuja proposta de emenda modificativa por nós 
apresentada cuida da atribuição de faculdade ao Município quanto à instituição da Defensoria do 
Povo.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:30483 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Art.177 ................  
Paragrafo único - Incluir após a expressão "dos Estados" - e dos Municípios. 
Justificativa: 
Harmonizar este dispositivo § 5º do art. 27, cuja proposta de emenda modificativa por nós 
apresentada cuida da atribuição de faculdade ao Município quanto à instituição da Defensoria do 
Povo. 
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 II - Das Defensorias Públicas  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública, para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará a defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurando o mesmo regime do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
[...] 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
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relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além da coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda:  

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

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar o 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:31295 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 177  
Parágrafo Único. Incluir após a expressão "dos Estados" - e dos Municípios. 
Justificativa: 
Harmonizar este dispositivo ao § 5º do art. 27, cuja proposta de emenda modificativa por nós 
apresentada cuida da atribuição de faculdade ao Município quanto à instituição da Defensoria  
do Povo. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31422 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   DÊ-SE AO TÍTULO V, CAPÍTULO V, DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR A SEGUINTE REDAÇÃO:  
[...] 
SEÇÃO III  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS  
ART. 177 - ..................................  
§ ÚNICO - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e  
a dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
[...] 
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 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 respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além da coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda:  

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

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar o 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: 
A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos 
pela emenda.  
Pela rejeição.    
   
 
 EMENDA:31534 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do artigo 177 do Substitutivo ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 177 - A assistência judiciária será prestada, nas jurisdições da União, dos Estados,  
dos Territórios e do Distrito Federal, por defensores públicos concursados organizados em  
carreira, na Procuradoria Geral da Defensoria Pública, observada a autonomia funcional da  
instituição e atribuído aos seus membros o mesmo regime jurídico do Ministério Público. 
Justificativa: 
Cumpre ao Estado assegurar aos necessitados o acesso à Justiça, que constitui o mais importante 
dos direitos, pois dele depende a viabilização dos demais direitos. 
Por outro lado, é indisponível dotar a Defensoria Pública dos mesmos direitos e garantias do 
Ministério Público, pois situá-la em plano inferior, redundará em prejuízo do necessitado.  
Parecer:   
   Opinando pela manutenção do texto originalmente consignado, não vemos como acolher a 
Emenda. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31578 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
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Dispositivo Emendado: Parágrafo Único do art. 177.  
Substitua-se o parágrafo único do art. 177 pelo seguinte:  
"Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, observando autonomia funcional da instituição, atribuindo aos seus membros o mesmo  
regime jurídico da carreira do Ministério Público e ingresso mediante concurso público de provas e 
títulos." 
Justificativa: 
As expressões grifadas que se pretende emendar o art. 177, § único, são importantes na medida em 
que o Defensor Público deverá atuar de forma independente e sem subordinação outra que não de 
sua própria instituição, como forma de preservar de maneira efetiva os direitos e interesses daquele 
necessitado que procura a prestação de assistência gratuita do Estado. 
Igualmente, indispensável a exigência de concurso público de provas e títulos para o ingresso na 
carreira de Defensor Público evitando-se, assim, formas anômalas de contratação e garantindo-se 
uma qualificação e seleção justa daqueles que procuram o desempenho das funções de Defensor 
Público.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32130 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte modificação ao parágrafo único do artigo 177.  
Art. 177 ....................................  
Parágrafo Único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e a dos Territórios e estabelecerá normas gerais para sua organização nos Estados, assegurando-se 
à Defensoria Pública o mesmo regime jurídico do Ministério Público. 
Justificativa: 
O tratamento isonômico com o Ministério Público é necessário por justiça e consequentemente para 
que a Defensoria Pública cumpra melhor as atribuições que lhes serão conferidas pela lei 
complementar.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32560 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o artigo 177 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
O assunto versado no art. 177 não deveria estar inserindo na Constituição, mas sim, na alçada da 
legislação ordinária.  
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O que realmente importa ser assegurado pela Constituição é a garantia de assistência jurídica aos 
necessitados. 
Ora, o Substitutivo já prevê esta garantia em seu artigo 6o, § 26, inclusive dando à questão um 
tratamento mais efetivo do que o existente no art. 153, § 32 da Carta atual. 
Quer nos parecer mais acertado deixar a cada unidade federativa e à União a decisão de criar ou não 
um instituição própria para o atendimento dos judicialmente pobres, consoante suas necessárias 
particulares e as disponibilidades do erário.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32883 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação do Parágrafo único do Artigo 177 do Projeto de Constituição, para a  
seguinte:  
"Art. 177 - .................................... 
Parágrafo Único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e a dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, observados os seguintes princípios:  
I - autonomia administrativa e funcional;  
II - ingresso mediante concurso público de provas e títulos;  
III - garantia de direitos iguais aos membros do Ministério Público;  
IV - dedicação exclusiva. 
Justificativa: 
A presente emenda visa estabelecer os princípios que devem nortear o legislador na elaboração da 
lei complementar, de modo que, através deles, sejam garantidos determinados princípios que possam 
garantir o sucesso de cada uma das Defensorias instituídas e isso só poderá ocorrer na medida em 
que se assegure aos seus membros determinados direitos e se lhes imponha determinadas 
obrigações, em razão, especialmente, da importância pública e social que encarna o desempenho de 
sua função.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição.    
         
   EMENDA:34590 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 177, Parágrafo Único.  
- Dê-se ao Parágrafo Único do Artigo 177 a seguinte redação:  
" Parágrafo Único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do  
Distrito Federal e a dos Territórios e estabelecerá norma gerais para a organização da  
Defensoria Pública dos Estados, assegurando a seus membros o mesmo regime jurídico do 
Ministério Público". 
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Justificativa: 
A atribuição aos membros da Defensoria Pública do mesmo regime do Ministério Público restabelece 
o equilíbrio entre as instituições que, a nível processual, exercem funções essenciais à atuação 
jurisdicional do Estado. 
Ao Defensor Público, advogado dos necessitados, é indispensável assegurar igual tratamento jurídico 
já atribuindo, no Substitutivo, aos Procuradores da União, do Distrito Federal e dos Territórios.  
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 III  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS  
Art. 177. É instituída a Defensoria Pública, para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público.  
[...] 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
A emenda proposta, além da coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disto, busca a presente emenda:  

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

2. Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no art. 180, VI, do Substitutivo; 
3. Podar o 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. 
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   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 III  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública, para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo único - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em decisão exclusiva.  
[...] 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente 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:35102 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   [...] 
Inclua-se no art. 177 o seguinte § 2o. renumerando o atual parágrafo único como § 1o:  
"Art. 177. .................................  
§ 2o. A Defensoria Pública da União exercerá suas funções constitucionais nos Territórios."  
Inclua-se no art. 179 o seguinte § 4o. renumerando o atual como § 5o.:  
"Art. 179 - .................................  
§ 4o. - O Ministério Público Federal exercerá suas funções institucionais nos Territórios." 
Justificativa: 
Em Emenda múltipla decorre da anterior, por não oferecida, em que oferecemos nova configuração 
constitucional ao Distrito Federal. 
Destarte, em razão da autonomia política limitada que atribuímos ao Distrito Federal, este já não mais 
faz parte da União como p é o Território, na verdade uma “longa manus” da União. 
Não mais se justifica, portanto, o Poder Judiciário e o Ministério Público dos Territórios e do Distrito 
Federal serem um só. 
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Como corolário desse raciocínio elaboramos a presente Emenda na qual visamos ao 
desmembramento do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e 
dos Territórios, colocando a estes sob a jurisdição da União.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00126 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   
   Suprima-se a parte final do parágrafo único do art. 155, que fica com a seguinte redação:  
Art. 155 - ..................................  
Parágrafo único. Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização de Defensoria Pública dos  
Estados. 
Justificativa: 
A emenda visa a suprimir a expressão “assegurado aos seus integrantes, quando em dedicação 
exclusiva, o regime jurídico do Ministério Público”. 
As razoes são estas. 

a) O Ministério Público e a Defensoria Pública não são o verso e o reverso da mesma medalha. 
O Ministério Público atua em nome da sociedade e só indireta ou reflexamente poderá, 
eventualmente, defender o interesse individual, mas nunca o representante. 
Num divórcio, por exemplo em que a dissolução do casamento obedeça rigorosamente às condições 
da lei, que, eventualmente, estarão a favor do marido ou da mulher. 
A Defensoria Pública, ao contrário, representa o interesse da parte (o necessitado) e, se necessitado 
for marido, estará desenganadamente, obrigada a defende-lo.  

b) Vinculada ao interesse da parte (é se advogado!) o defensor não pode agir com 
independência funcional (ao contrário do Promotor que dela precisa para defender o interesse 
social).  

Nem se compreende que o advogado concedido ao Estado, ou melhor, pelo Estado ao necessitado 
tenha, em relação a este, poderes mais amplos que o advogado escolhido pelo particular melhor 
favorecido pela sorte... 
Nem se compreende o advogado concedido ao Estado, ao melhor, pelo Estado ao necessitado tenha, 
em relação a este, poderes mais amplos que o advogado escolhido pelo particular melhor favorecido 
pela sorte... 

c) A inamovibilidade tornará obrigatória a existência de, pelo menos, dos defensores públicos 
por Comarca, já que autores necessitados podem se defrontar com réus necessitados.  

d) Se o mesmo regime jurídico implica equiparação de vencimentos, trata-se de formula 
destinada a contorna o óbice criado pelo § 12 do artigo 44, que veda “equiparação de 
qualquer natureza, para o efetivo de remuneração de pessoal do serviço público, que tem 
sido chamada à colação até o mesmo para evitar, no texto constitucional, equiparações 
tradicionais como a de Ministro do Tribunal de Contas e Desembargador. 

Parecer:   
   A Emenda busca modificar a redação do parágrafo único do artigo 155, que dispõe sobre a lei 
complementar que organizará a Defensoria Pública, suprimindo a expressão que assegura regime 
jurídico idêntico ao do Ministério Público.  
As razões aduzidas são convincentes. Pela aprovação. 
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   EMENDA:00210 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 155 do Projeto de Constituição (A), da Comissão de  
Sistematização:  
"Ao Defensor Público são asseguradas garantias, direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações  
conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público." 
Justificativa: 
O defensor público tem atribuições semelhantes às conferidos aos membros só Ministério Público. 
Sendo assim, na rem sentido darmos tratamento diferenciado, no que se refere aos benefícios e 
obrigações, a essas duas classes de trabalhadoras.  
Parecer:   
   A Emenda visa a acrescentar parágrafo ao artigo 155, que dispõe sobre as " Defensoria Pública ".  
O acréscimo propõe assegurar vantagens, garantias, direitos e prerrogativas idênticas às 
asseguradas ao Ministério Público.  
O parágrafo único do mencionado dispositivos prevê o advento de lei complementar regulamentando 
a carreira, inclusive o regime jurídico idêntico ao Ministério Público, quando em dedicação exclusiva. 
Como se vê, o preceito citado já atende o tema em causa na presente emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01066 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Artigo 155 e parágrafo, do Título IV, Capítulo V, Seção I,  
Subseção III, do Projeto de Constituição:  
Dê-se ao Artigo 155 a seguinte redação, extinguindo-se o parágrafo único e incluindo os  
três parágrafos seguintes:  
Art. 155 - A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do  
Estado, incumbindo-se de orientar, postular e defender, em todas as instancias os direitos dos  
juridicamente necessitados.  
§ 1o. - Os Defensores Públicos serão chefiados pelo Procurador-Geral da Defensoria  
Pública, nomeado pelo Presidente da República, dentre os ocupantes da classe final da carreira.  
§ 2o. - Os Defensores Públicos ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurados os mesmos direitos, garantias e  
prerrogativas concedidas aos membros do Ministério Público e impostas as mesmas vedações.  
§ 3o. - Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União em cargos de carreira,  
com categorias correspondentes aos órgãos de atuação da justiça e prescreverá normas gerais  
para a sua organização nos Estados, do Distrito Federal e nos Territórios.  
Em consequência da sobredita proposta, torna-se necessária a inclusão dos artigos abaixo, entre  
os dispositivos constantes do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias:  
Art. - Até que os cargos finais da carreira de Defensor Público estejam providos, o  
Procurador-Geral da Defensoria Pública será escolhido entre brasileiros maiores de 35 anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
Art. - Aos atuais Defensores Públicos, assim caracterizados pelo exercício da função há mais de  
vinte meses e pela percepção de remuneração paga pelo Estado, fica assegurado o direito de opção  
pelo quadro de carreira, com a imediata imposição das vedações a ela atinentes. 
Justificativa: 
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A acusação e a defesa representem pilares imprescindíveis à existência da própria Justiça. 
Devem, a acusação e a defesa, para que a JUSTIÇA SEJA JUSTA manter-se em equilíbrio, com os 
mesmos direitos, prerrogativas e, enfim, com a mesma força. 
Todas as vezes que o Estado aumenta as dimensões acusatórias em detrimento da função 
defensora, proporciona o indesejável reforço da lamentável índole autoritária, negando postulados 
atinentes aos mais comezinhos princípios democráticos.  
O objetivo, portanto, da presenta emenda, é encurtar o distanciamento de vantagens e prerrogativas 
entre DEFENSORES PÚBLICOS e os Membros do MINISTÉRIO PÚBLICO. 
Nunca é demais ressaltar o entendimento de que a institucionalização da Defensoria Pública, importa 
na consagração do venho ideário, sempre desejoso de uma JUSTIÇA também à disposição dos 
pobres e miseráveis, representativos de mais de 80% da população brasileira, a justiça seria 
destinada ao atendimento de apenas 20% da população. 
A emenda, consequentemente, aprimora o dispositivo do Art. 155, dimensionando-o de forma 
condizente ao valor da instituição que nele se origina. 
No que tange às adições propostas no Título referente às Disposições Gerais e Transitórias, são de 
simples justificação: 
A primeira providencia sugerida, pretende, tão somente, possibilitar a nomeação do Procurador-Geral 
da Defensoria Pública enquanto não se verificar o provimento dos cargos de final de carreira, caso 
em que, será possível a nomeação de qualquer brasileiro, capaz de satisfazer as exigências 
propostas.  
A segunda sugestão, pretende acolher a justa postulação de algumas dezenas de atuais Defensores 
Públicos, inseridos nas lides forenses por delegação do Estado, para o hercúleo trabalho de assistir 
os desassistidos. Geralmente, com remunerações irrisórias, destituídos de garantias e segurança, 
vem, meses a fio, nessa obra de peleja constante e diuturna. Justo, inteiramente justo, 
consequentemente, o acolhimento da proposta de aproveitamento, dentro das condições 
estabelecidas, desses poucos heróis anônimos, para que a grande instituição, a DEFENSORIA 
PÚBLICA, no seu próprio nascimento constitucional, possa trazer a marca do reconhecimento a seus 
precursores.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
O projeto deixa à Lei Complementar a organização da Defensoria Pública da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios, bem como as normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos 
Estados. Orienta, inclusive, no sentido de que, aos integrantes da Defensoria Pública, quando em 
regime de dedicação exclusiva, se dê o regime jurídico do Ministério Público. Modificar o critério 
traçado parece inconveniente.  
Da mesma forma, não merece acolhida a emenda que pretende evitar a criação da Defensoria 
Pública mediante a supressão do art. 155 e seu parágrafo único. 
    
   EMENDA:01627 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 155 e seu Parágrafo único – defensorias públicas. 
Justificativa: 
Este é mais um órgão paralelo as Procuradorias. A Constituição Federal dele não deve cuidar. Os 
estados deverão ficar, se assim o desejarem com as Defensorias Públicas em sua legislação. Criar-
se a Defensoria Pública pela União, estaremos sobrepondo mais um Órgão de objetivos e atribuições 
semelhantes aos das procuradorias. Aliás, nestes já se processam pela assistência judiciária à 
defesa dos interesses populares. Criar esse órgão implica em mais burocracia, mais despesas, mais 
prédios para fazer o que as procuradorias podem fazer se simplesmente ampliadas com o 
aproveitamento de sua estrutura. 
Sou favorável ao defensor do povo e a Constituição o preserva, propondo a supressão da defensoria 
por ser mais um órgão para onerar o país desnecessariamente.  
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Parecer:   
   Pela rejeição.  
O projeto deixa à Lei Complementar a organização da Defensoria Pública da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios, bem como as normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos 
Estados. Orienta, inclusive, no sentido de que, aos integrantes da Defensoria Pública, quando em 
regime de dedicação exclusiva, se dê o regime jurídico do Ministério Público. Modificar o critério 
traçado parece inconveniente.  
Da mesma forma, não merece acolhida a emenda que pretende evitar a criação da Defensoria 
Pública mediante a supressão do art. 155 e seu parágrafo único. 
    
   EMENDA:01856 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PL/RN) 
Texto:   
   O Art. 155 e seu Parágrafo Único, integrantes da Subseção III - Das Defensorias Públicas -, do  
Capítulo IV, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 155 - "A Defensoria Pública é o órgão incumbido da orientação jurídica e da defesa  
gratuita, em todos os graus, dos necessitados".  
Parágrafo Único - "Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e  
dos Territórios e estabelecerá normas gerais para a organização da Defensoria Pública dos Estados,  
assegurado aos seus integrantes, observado o disposto nos Incisos I e II, e alíneas do Art.  
157, e o disposto no § 5o. do Art. 158, o regime jurídico do Ministério Público”. 
Justificativa: 
Afigura-se necessário explicitar o texto do preceito constitucional o caráter da gratuidade desta 
prestação de serviço essencial à população carente, com direito fundamental assegurado pelo Estado 
Democrático de compromissos sólidos e profundos com o social. 
Demais disso, a redação proposta para o Parágrafo Único, em substituição à proposta do Projeto, 
objetiva, com maior clareza, afastar eventuais dúvidas do proposito do legislador, que, ao deferir, em 
situação especificada, igual tratamento que o estatuído para o Ministério  Público, faz mister estipular 
igual existência no que concerne ao provimento ou ingresso na carreira, em que se apresenta 
essencial a realização do concurso público e observância de demais requisitos pelo candidato, tanto 
quanto se requer no recrutamento e seleção de profissionais para integrar o Ministério Público.  
Parecer:   
   A Emenda visa a dar o grau de gratuidade na prestação do serviço da Defensoria Pública da União, 
Estados e Distrito Federal, isto no "caput" do art. 155, do Projeto de Constituição.  
No seu parágrafo único quer o legislador ordenar a maneira de como serão providos os cargos  
do MP.  
A sua forma é válida e eficaz, portanto trará maior aperfeiçoamento ao texto constitucional.  
Assim sendo, somos pela aprovação da aludida emenda. 
 
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 
[...] 
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CAPÍTULO V 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS Á ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
[...] 
SEÇÃO III 
DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA 
[...] 
Art. 159. A Defensoria Pública é Instituição essencial à função Jurisdicional do Estado, incumbindo-
se da orientação jurídica e da defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 6º, 
parágrafo 58 desta Constituição. 
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria pública da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios e estabelecerá normas gerais para sua organização nos Estados, podendo a mesma 
atuar como defensoria do povo junto à administração pública. 
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     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 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: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 83  

 

PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:01194 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Suprima-se parágrafo único do art. 139, a expressão:  
"em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e  
títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da  
advocacia fora, das atribuições institucionais." 
Justificativa: 
Se por um lado é justo e salutar que a Constituição preveja a institucionalização da Defensoria Pública, na 
União, Estado, Distrito Federal e Territórios, visando ao cumprimento, pelo Estado, do dever constitucional de 
prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, por outro lado 
parece-me uma demasia exigir que no âmbito da administração pública seja criado órgão estruturado em 
carreiras, para a concretização do objetivo em tela. 
Com efeito, a criação de mais um órgão público, especialmente nos Estados, com estrutura e organização 
semelhantes às do Ministério Público, implicará, o gasto com o supérfluo – manutenção de serviços 
burocráticos onerosos – em detrimento da universidade do atendimento, também com qualidade e sob controle 
da sociedade, aos que dá assistência jurídica gratuita necessitem.  
Cito, como exemplo dessa assertiva, o caso catarinense, em que, desde 1979, o Estado custeia a assistência 
gratuita por intermédio da Ordem dos Advogados do Brasil, não se tendo notícias de queixas relativas à 
qualidade dos serviços que vem sento prestados pelos advogados, nem quanto à universalidade do 
atendimento.  
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Cabe registrar, além disso, que o governo catarinense, a partir de 1987, atendendo a argumentos de ordem 
técnica oferecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, gestora estadual da defensoria pública, duplicou os 
recursos a ela destinados.  
O comparativo seguinte mostra a grande distância que existe, em termos financeiros, entre o critério 
catarinense e o da criação de um organismo burocrático: 
Execução orçamentária de 1987: 
- Recursos destinados ao Ministério Público ......Cz$ 250.523.723,36 
- Recursos destinados à Defensoria Pública, por intermédio da OAB/SC.....Cz$ 4.662.513,10 
Previsão orçamentária de 1988: 
- Recursos do Ministério Público ..............Cz$ 461.864.160,00 
- Recursos destinados à Defensoria Pública, por intermédio da OAB/SC.......Cz$ 14.446.080,00 
Posto isso, verifica-se que a emenda supressiva que proponho, se impõe, para permitir que os Estados 
cumprem seu dever com constitucional de atender aos necessitados, na forma mais indicada por suas 
peculiaridades. A emenda, ademais, segue a diretriz básica do projeto de consagrar, no Brasil, significaria e 
estável descentralização político-administrativa, na medida em que assegura à União competência para 
legislar saber a matéria apenas genericamente (normas gerais), sem impor aos Estados rígidos esquemas 
administrativos.  
Parecer:   
   Tem em vista a supressão da parte final do art. 139, estabelece dever a defensoria pública ser organizada 
"em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos..."  
Sem embargo das pertinentes e judiciosas considerações apresentadas pelo nobre Autor da Emenda a teor de 
justificá-la, cumpre notar que a exigência do concurso público para o ingresso no cargo organizado em carreira 
é condição que consulta o interesse público, pois obvia, tal exigência,  
o alcance do objetivo salutar de arrebanhar elemento humano capacitado para o exercício de tão nobres 
misteres.  
Somos, pela precedente razão, contrário à aprovação da Emenda. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00374 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Redija-se o parágrafo único do art. 134 da seguinte forma:  
"Parágrafo único - Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União e do  
Distrito Federal e dos Territórios em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante  
concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da irremovibilidade e  
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, e prescreverá normas  
para sua organização nos Estados." 
Justificativa: 
A alteração que requeiro não altera o sentido da proposição, cujo objetivo é não impor aos Estados um modelo 
rígido para a Defensoria Pública. 
A procedência da proposta é tanto mais evidente quanto o Projeto dá competência aos Estados para legislar 
sobre “Defensoria Pública e Assistência Jurídica”.  

 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 134 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.  
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