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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. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 
recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 
República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 
sendo: 
      I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira; 
      II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de 
exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. 
      Parágrafo único. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais 
Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. 
 

1 – Sugestões localizadas1  

 
   SUGESTÃO:03060 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS. 
 
   SUGESTÃO:08676 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

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

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

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

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

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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

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

Disposições Gerais, com as seguintes modificações:  

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

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

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

respectivamente, por membros do Ministério Público Federal da região ou advogados 

nela militantes, sempre que isso for possível. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 13.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 21 - Poderão ser criados por lei Tribunais Regionais Federais, cuja jurisdição, 

sede e composição serão definidas em lei, observado no que couber o Capítulo das 

Disposições Gerais, com as seguintes modificações: 

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

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

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

do artigo 19, respectivamente, por membros do Ministério Público Federal da região 

ou advogados nela militantes, sempre que isso for possível.  

 

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

Ministério Público, a votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, Supl. 132, a 

partir da p. 3.  

Disponível em: https://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 

 

 

https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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: 11.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 79 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, quinze juízes, 

nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros, maiores de trinta anos:  

I - um quinto entre advogados, com mais de dez anos de prática forense, e membros do 

Ministério Público Federal, com mais de dez anos de exercício;  

II - os demais, mediante promoção dos Juízes Federais com mais de cinco anos de 

exercício, sendo metade por antiguidade e metade por merecimento.  

§ 1º - Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice pelo 

Tribunal, a partir, quando for o caso, de listas sêxtuplas organizadas pelos órgãos 

competentes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público federal ou 

estadual.  

§ 2º - O recrutamento dos integrantes de cada Tribunal será procedido na respectiva 

região;  

§ 3º - A lei disciplinará remoção ou permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais 

e determinará a sua jurisdição e sede. 

 

FASE G – 
Emenda ao 
substitutivo 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 107 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, quinze juízes, 

nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros, maiores de trinta anos; 

sendo: 

 I - um quinto dentre advogados, com mais de dez anos de prática forense, e membros 

do Ministério Público Federal, com mais de dez anos de exercício;  

II - os demais, mediante promoção dos Juízes Federais, com mais de cinco anos de 

exercício, sendo metade por antiguidade e metade por merecimento.  

§ 1º - Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice pelo 

Tribunal, a partir, quando for o caso, de listas sêxtuplas organizadas pelos órgãos 

competentes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público federal ou 

estadual.  

§ 2º - O recrutamento dos integrantes de cada Tribunal será procedido na respectiva 

região;  

§ 3º - A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 

Federais e determinará a sua jurisdição e sede. 

 

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

Governo a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia 

Nacional Constituinte de 8/8/1987, Supl., a partir da p. 2.  

Disponível em: https://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 

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

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 211 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, quinze 

juízes, recrutados na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República 

dentre brasileiros, maiores de trinta anos; sendo:  

I - um quinto dentre advogados, com mais de dez anos de prática forense, e 

membros do Ministério Público Federal, com mais de dez anos de exercício;  

II - os demais, mediante promoção dos Juízes Federais, com mais de cinco anos 

de exercício, sendo metade por antiguidade e metade por merecimento.  

§ 1º - Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice 

pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de listas sêxtuplas organizadas pelos 

órgãos competentes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público 

federal ou estadual.  

§ 2º - A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 

Federais e determinará a sua jurisdição e sede. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 207 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, quinze 

juízes, recrutados na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República 

dentre brasileiros maiores de trinta anos, sendo:  

I - um quinto dentre advogados, com mais de dez anos de prática forense, e 

membros do Ministério Público Federal, com mais de dez anos de exercício;  

II - os demais, mediante promoção dos Juízes Federais, com mais de cinco anos 

de exercício, sendo metade por antiguidade e metade por merecimento.  

§ 1º - Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice 

pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de listas sêxtuplas organizadas pelos 

órgãos competentes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público 

Federal.  

§ 2º - A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 

Federais e determinará a sua jurisdição e sede. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 25.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 153 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados quanto possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 

sendo:  

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de atividade profissional e 

membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira; e  
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II - os demais, mediante promoção de Juízes Federais, com mais de cinco anos de 

exercício, sendo metade por antiguidade e metade por merecimento.  

§ 1º - Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice 

pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de lista sêxtupla organizada pelo órgão 

competente da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal.  

§ 2º - A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 

Federais e determinará a sua jurisdição e sede. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

. 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 126 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 

sendo:  

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de 

carreira;  

II - os demais, mediante promoção de juízes federais, com mais de dez anos de 

exercício, sendo metade por antiguidade e metade por merecimento.  

§ 1º - Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice 

pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de lista sêxtupla organizada pelo órgão 

competente da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal.  

§ 2º - A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 

Federais e determinará a sua jurisdição e sede. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 131. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 

sendo:  

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de 

carreira;  

II - os demais, mediante promoção de Juízes Federais, com mais de dez anos de 

exercício, metade por antiguidade e metade por merecimento.  

§ 1º Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice 

pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de lista sêxtupla organizada pelo órgão 

competente da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal.  

§ 2º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 

Federais e determinará sua jurisdição e sede. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 
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Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2040, art. 129. 

 

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

2º) 

Art. 113. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 

sendo:  

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de 

carreira;  

II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de 

exercício, metade por antiguidade e metade por merecimento.  

§ 1º Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice 

pelo Tribunal, na forma da lei.  

§ 2º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais 

Federais e determinará sua jurisdição e sede. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 

sendo:  

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de 

carreira;  

II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de 

exercício, metade por antiguidade e metade por merecimento.  

Parágrafo único. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais 

Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 107, inciso II. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, p. 

166. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, 

recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 

sendo:  

                                                      
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/307anc23set1988SUPB.pdf
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I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de 

carreira;  

II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de 

exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.  

Parágrafo único. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais 

Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. 
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00113 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   

   Dá aos art. 4o., 15, e à alínea b do art. 20, a seguinte redação:  
"Art. 4o. Em qualquer Tribunal, seja da União  
ou de Estado-membro, e salvo disposição expressa  
desta Constituição, reservar-se-á um quinto dos  
lugares para membros do Ministério Público e  
advogados, indicados pelas respectivas classes e  
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.  
Art. 15. O Superior Tribunal de Justiça é  
composto de quinze Ministros, nomeados pelo prazo  
de doze anos, vedada a recondução, pelo Presidente  
da República com aprovação do Congresso nacional,  
escolhidos dentre lista tríplice elaborada pelo  
Tribunal Constitucional, assegurado um terço de  
suas vagas a magistrados de carreira, um terço a  
membros do Ministério Público e um terço a  
advogados, todos com notório saber jurídico e no  
mínimo quinze anos de exercício profissional.  
Art. 20. ..................................  

b) as vagas reservadas aos Promotores e  
Advogados serão preenchidas por profissionais  
militantes na região." 
Justificativa:  

Trata-se da disciplina do chamado “quinto constitucional”, expungindo-se, do texto emendado, a expressão 
“jurista”. Esse termo é vago, e corresponde a profissão não definida legal ou costumeiramente, inexistindo o 
correspondente órgão de classe.  
A emenda introduz outras pequenas alterações redacionais como a expressão “no mínimo” no texto do art. 15 – 
não conflitando pois com o art. 23, § 2°, do Regimento Interno desta Assembleia Nacional Constituinte.  
   

 
   EMENDA:00188 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Altere-se a redação da alínea b do art. 20, para a seguinte:  
"Art. 20. ..................................  

a) ............................  
b) As vagas reservadas aos advogados e  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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juristas serão preenchidas por advogados  
militantes na região, sempre que isto for possível." 
Justificativa:  

Além da impropriedade de falar-se em Promotores, quando se trata de membros do Ministério Público Federal, o 
texto emendado afronta, quanto aos mesmos, o princípio da unidade da respectiva carreira, necessariamente de 
âmbito nacional.  
Sendo assim, não há como se possa separar, por regiões, o conjunto dos cargos integrados em carreira, cujo 
caráter nacional constitui-se em uma das suas características marcantes.  
   

 
   EMENDA:00321 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   

   Ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:  
"Art. 20 - Lei Complementar poderá criar Tribunais  
Regionais Federais nos Estados de Pernambuco, São  
Paulo e Rio de Janeiro, além do sediado no  
Distrito Federal, fixando-lhe a jurisdição e o  
número de Ministros, cuja escolha será definida em  
lei, observado no que couber o Capítulo das  
Disposições Gerais, com as seguintes modificações:  
a) ..........................................  
b) .......................................... 
Justificativa:  

Apesar do aumento do número de Ministros que o compõem, o Tribunal Federal de Recursos não tem condições 
de dar vasão ao enorme volume de feitos que lhe são submetidos.  
A menos que haja uma reforma do Judiciário em toda a sua estrutura atual e, inclusive, da competência dos 
tribunais, para modificar completamente o fluxo dos recursos, não vemos outra alternativa, dentro da atual 
estrutura, que a da criação de novos Tribunais Federais de Recursos sob o critério de regionalização na 
distribuição dos feitos.  
Haverá, assim, uma descentralização que permitirá a diminuição do volume de processos para cada tribunal. 
Evitar-se-á o aumento infinitivo do número de juízes do único Tribunal Federal de Recursos existente, fórmula 
que a experiência mostrou ser inadequada.  
Como consideramos mais onerosa uma reforma total do Judiciário optamos pela presente alternativa, 
restaurando o que havia sido estabelecido pela Emenda Constitucional n° 1, de 1977.  
Acreditamos, com esta proposta, agilizar a Justiça, na área do Tribunal Federal de Recursos, dando 
oportunidade a um melhor exame dos processos, pela diminuição do volume deles para cada Tribunal.  
Cremos, também, que a instalação de novos Tribunais Federais de Recursos deva ser atribuída a Lei 
Complementar, quando os parlamentares poderão estudar bem as convivências e necessidades. Mas, desde já, 
ficam fixadas as sedes, em Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, a fim de propiciar uma boa distribuição do 
total de feitos, de acordo com as fontes maiores de processos. Pernambuco seria a sede destinada a receber 
processos do Norte e do Nordeste.  
Diante de sua procedência evidente, acreditamos que a presente proposta mereça o apoio dos Constituintes.  
   

 
   EMENDA:00328 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 20 do Anteprojeto: 
Justificativa:  

Nas emendas aos arts. 18 e 19 do Anteprojeto, disciplinam-se os Tribunais Regionais Federais, quanto à sua 
estrutura e competência.  
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   EMENDA:00333 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   O art. 18 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 18. Os Tribunais Regionais Federais  
serão criados em lei, que determinará a  
jurisdição, sede e número de membros.  
§ 1o. Os Tribunais Regionais Federais  
constituir-se-ão de juízes nomeados pelo  
Presidente da República:  
a) mediante promoção de juízes federais  
indicados pelo respectivo Tribunal;  
b) um quinto dos lugares por advogado de  
notório saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de dez anos de prática forense e por membros  
do Ministério Público Federal com mais de dez anos  
de exercício, todos de idade superior a 35 anos.  
§ 2o. A promoção de juízes federais ao  
Tribunal dar-se-á por antiguidade e por  
merecimento, alternadamente, observado o seguinte:  
a) a antiguidade apurar-se-á pelo tempo de  
efetivo exercício no cargo, podendo o Tribunal  
Regional Federal recusar o juiz mais antigo pelo  
voto da maioria absoluta de seus membros,  
repetindo-se a votação até se fixar a indicação;  
b) no caso de merecimento, a indicação ao  
Presidente da República far-se-á em lista tríplice  
elaborada pelo Tribunal, nela podendo figurar  
apenas os juízes da respectiva região e sendo  
obrigatória a promoção do que nela constar pela  
quarta vez consecutiva;  
§ 3o. Os lugares reservados a membros do  
Ministério Público federal ou advogado serão  
preenchidos, respectivamente por membros do  
Ministério Público federal da região ou advogados  
nela militantes, indicados em lista tríplice pelo  
Tribunal." 
Justificativa:  

Não há razão para que não se estabeleçam, na própria Constituição, as normas fundamentais a respeito dos 
Tribunais Regionais Federais.  
 
   EMENDA:00369 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   

   CAPÍTULO  
Do Poder Judiciário  
[...] 
SEÇÃO V  
Dos Tribunais Regionais Federais  
Art. Os Tribunais Regionais Federais serão  
criados em lei, que determinará a jurisdição, sede  
e número de membros.  
§ 1o. Os Tribunais Regionais Federais  
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constituir-se-ão de Juízes nomeados pelo  
Presidente da República:  
a) mediante promoção de Juízes federais  
indicados pelo respectivo Tribunal;  
b) um quinto dos lugares por advogados de  
notório saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de dez (10) anos de exercício, todos de idade  
superior a trinta e cinco anos.  
§ 2o. A promoção de Juízes federais ao  
Tribunal dar-se-á por antiguidade e por  
merecimento, alternadamente, observando o  
seguinte:  
a) a antiguidade apurar-se-á pelo tempo de  
efetivo exercício no cargo, podendo o Tribunal  
Regional Federal recusar o Juiz mais antigo pelo  
voto da maioria absoluta de seus membros,  
repetindo-se a votação até se fixar a indicação;  
b) no caso de merecimento, a indicação ao  
Presidente da República far-se-á em lista tríplice  
elaborada pelo Tribunal, nela podendo figurar os  
Juízes da respectiva região e sendo obrigatória a  
promoção que nela constar pela terceira vez  
consecutiva;  
§ 3o. Os lugares reservados a membros do  
Ministério Público Federal ou advogados serão  
preenchidos, respectivamente por membros do  
Ministério Público Federal da região ou advogados  
nela militante, indicados em lista tríplice pelo  
Tribunal.  
Art. Compete aos Tribunais Regionais Federais:  
I - Processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados e dos Juízes  
federais da região;  
b) os habeas corpus e mandados de segurança  
contra o ato do Presidente do Tribunal ou de seus  
órgãos e membros ou de Juiz federal da região;  
c) os conflitos de competência entre seus  
órgãos ou entre Juízes federais da região; julgar  
em grau de recurso, as causas decididas pelos  
Juízes federais da região.  
[...] 
Justificativa:  

Emenda sem justificação.  
 
   
   EMENDA:00391 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 20 e suas alíneas, com  
acréscimo de parágrafos, a seguinte redação:  
"Art. 20. Os Tribunais Regionais Federais são  
criados em lei, que determinará a jurisdição, sede  
e número de membros.  
§ 1o. Os Tribunais Regionais Federais  
constituir-se-ão de juízes nomeados pelo  
Presidente da República:  
a) mediante promoção de juízes federais  
indicados pelo respectivo Tribunal;  
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b) um quinto dos lugares por advogado de  
notório saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de dez anos de efetiva atividade  
profissional, e por membros do Ministério Público  
Federal com mais de dez anos de exercício, todos  
de idade superior a 35 anos.  
§ 2o. A promoção de juízes federais ao  
Tribunal dar-se-á por antiguidade e por  
merecimento, alternadamente, observado o seguinte:  
a) a antiguidade apurar-se-á pelo tempo de  
efetivo exercício no cargo, podendo o Tribunal  
Regional Federal recursos (... original sem  
conclusão) 
Justificativa:  

Procuramos explicitar os critérios mínimos essenciais a serem observados pela lei que vier a criar Tribunais 
Regionais Federais.  
É a justificativa para a emenda que esperamos seja aprovada.  
   
   EMENDA:00451 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Na letra b do art. 20 - Excluir a referência:  
"e juristas" 
Justificativa:  

As justificativas são as mesmas expostas para a alteração recomendada para o art. 4°, no que interessa a esta 
parte;  
   
   EMENDA:00452 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Na letra a art. 20. Dar a seguinte redação:  
a - No caso de merecimento, a indicação far-se-á  
em lista tríplice, que levará em conta a  
quantidade e a qualidade do trabalho prestado,  
elaborado pelo Tribunal Superior Federal, nela  
podendo figurar apenas Juízes da respectiva  
região." 
Justificativa:  

A produtividade de magistratura deve ser estimulada e a formação de listas promocionais por merecimento, 
constitui um significativo momento para tal ocorrência valorizativa. É preciso que os magistrados que se 
interessam pela distribuição da justiça sejam valorizados e mereçam melhores chances promocionais. 
   
   EMENDA:00463 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação aos art. 19 a 22 do anteprojeto:  
"Art. 19. Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de no mínimo quinze juízes, nomeados  
pelo Presidente da República dentre brasileiros,  
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maiores de trinta anos;  
I - um quinto entre advogados e membros do  
Ministério Público Federal.  
II - os demais mediante promoção de juízes  
federais indicados pelo respectivo Tribunal, sendo  
metade por antiguidade e a outra por merecimento.  
§ 1o. A Lei Orgânica da Magistratura  
Nacional, quando o permitir, disciplinará a  
remoção do juiz de um para outro Tribunal Regional  
Federal.  
§ 2o. Junto ao Tribunal Regional Federal com  
sede no Distrito Federal, funcionará o Conselho de  
Justiça Federal, de cuja composição participarão  
juízes dos demais, e ao qual incumbirá a  
administração e a disciplina da Justiça federal  
comum de primeira instância, nos termos de lei  
complementar.  
[...] 
Justificativa:  

A emenda cria os Tribunais Regionais Federais e dispõe sobre a sua composição e competência. Dispõe, ainda, 
sobre a competência dos Juízes Federais. 
   
   EMENDA:00538 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 2o. a seguinte redação:  
"Art. 20. Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de no mínimo quinze juízes, nomeados  
pelo Presidente da República dentre brasileiros  
maiores de trinta anos:  
I - um quinto entre advogados e membros do  
Ministério Público Federal;  
II - os demais mediante promoção de juízes  
federais com mais de cinco anos de exercício,  
sendo metade por antiguidade e metade por  
merecimento.  
§ 1o. A Lei Orgânica da Magistratura  
Nacional, quando o permitir, disciplinará a  
remoção do juiz de um para outro Tribunal Regional  
Federal.  
§ 2o. Junto ao Tribunal Regional Federal, com  
se no Distrito Federal, funcionará o Conselho de  
Justiça Federal, de cuja composição participarão  
juízes dos demais, e ao qual incumbirá a  
administração e a disciplina da Justiça federal  
comum de primeira instância, nos termos de lei  
complementar." 
Justificativa:  

Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00561 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   NILSO SGUAREZI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Altere-se a alínea b do artigo 20,  
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suprimindo-se os termos "... e juristas":  
"Art. 20. As vagas reservadas aos Promotores,  
Advogados, serão preenchidas, respectivamente, por  
Membros do Ministério Público Federal da região ou  
Advogados nela militantes, sempre que isso for possível." 
Justificativa:  

A expressão “....e Juristas” é redundante. O termo Advogado, sobre caracterizar a profissão, englobando, 
portanto, aquela, corresponde à terminologia utilizada nos fóruns nacionais. A supressão contribui para a 
concisão e a clareza do texto. 
   
   EMENDA:00564 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se a Seção IV do Capítulo do  
Anteprojeto do Relator pela que se segue:  
"SEÇÃO IV  
Dos Tribunais e Juízes Federais  
Art. 17. São órgãos da Justiça Federal:  
I - Tribunal Federal de Recursos;  
II - Tribunais Regionais Federais;  
III - Juízes Federais.  
Art. 18. O Tribunal Federal de Recursos  
compõe-se de um Ministro para cada cinco milhões  
de habitantes, constatados nos termos do artigo  
13, indicados em lista tríplice pelo próprio  
Tribunal, sendo 1/4 (um quarto) entre membros do  
Ministério Público Federal, 1/4 (um quarto) entre  
advogados de notável saber jurídico, 1/4 (um  
quarto) entre magistrados e 1/4 (um quarto) entre  
membros do Ministério Público dos Estados, Distrito  
Federal e Territórios.  
Parágrafo Único. A nomeação será feita depois  
de aprovada a escolha pelo Congresso Nacional.  
Art. 19. Compete ao Tribunal de Recursos:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) as revistas criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os Juízes Federais e os do Trabalho nos  
crimes comuns e nos de responsabilidade;  
c) os mandados de segurança contra ato de  
Ministro de Estado, dos órgãos normativos  
autônomos da União, do Diretor-Geral da Polícia  
Federal, ou Juiz Federal;  
d) os "habeas corpus", quando a autoridade  
coatora for Ministro de Estado ou responsável pela  
direção geral da Polícia Federal, ou Juiz federal.  
II - Julgar, em grau de recurso, as causas de  
interesse da União, decididas pelos juízes  
estaduais de primeira instância.  
Art. 20. Poderão ser criados por lei  

Tribunais Regionais Federais, cuja jurisdição e  
competência será definida em lei, observado no que  
couber o Capítulo das Disposições Gerais, com as  
seguintes modificações:  
a) no caso de merecimento, a indicação far-se-á  
em lista tríplice, elaborada pelo Tribunal  
Federal de Recursos nela podendo figurar apenas  
juízes da respectiva região;  
b) as bagas reservadas ao Promotores,  
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advogados e Juristas serão preenchidas,  
respectivamente, por membros do Ministério Público  
Federal da região ou advogados nela militantes,  
sempre que isso for possível.  
Art. 21. Cada Estado, bem como o Distrito  
Federal, constituir-se-á numa seção judiciária,  
que terá por sede a respectiva Capital, e varas  
localizadas segundo o estabelecido em lei.  
[...] 
Justificativa:  

A presente emenda que propõe a substituição da Seção V do Anteprojeto do eminente relator decorre do fato de 
serem modificações correlatas, com a consequente alteração de outros dispositivos. 
No mérito, a substituição traz como objetivo a adequação de aspectos substantivos do Anteprojeto a outra 
realidade, certamente, mais ajustada ao sentimento da maioria dos membros da Subcomissão, e, sobretudo, à 
sensibilidade dos Constituintes subscritores. 
O objetivo, contudo, é e sempre será de colaborar e contribuir no aprimoramento do Anteprojeto, da lavra do 
ínclito Deputado Plínio Arruda Sampaio, que tanto honra e engrandece, com seu permanente devotamento, os 
relevantes Foros Constitucionais do País. 
Ademais, a substituição ora proposta, ajusta-se, também, a maioria dos movimentos reivindicatórios da 
atualidade, quer oriundos de classes ou segmentos sociais, quer dos grandes e inquestionáveis anseios 
coletivos, autores do desabrochar de tantas esperanças sempre moldadas e fundamentadas no novo 
ordenamento constitucional. 
 
   

 

____________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00142 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda modificativa da alínea b, do art. 21  
da Seção III, do capítulo I, Poder Judiciário  
Altere-se, no art. 21, a redação da alínea b,  
adotando-se a seguinte:  
Art. 21 - ...................... 
b) as vagas reservadas ao Ministério Público  
Federal e Advogados serão preenchidas na forma do  
art. 19, devendo recair a escolha dos Advogados,  
sempre que possível, em militantes na respectiva  
região. 
Justificativa:  

Quanto aos membros do Ministério Público Federal, o texto emendado não se compatibiliza com o caráter 
nacional e unitário da sua organização em carreira. Por isso, não há como se possa separar, por regiões, o 
conjunto dos cargos nela integrados.  
Daí, a necessidade da emenda proposta.  
Parecer:   

   Aprovada. 
   
   EMENDA:00216 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
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Texto:   

   Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:  
Art. 19 - Lei Complementar poderá criar  
Tribunais Regionais Federais nos Estados de  
Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, além de  
sediado no Distrito Federal, fixando-lhe a  
jurisdição e o número de Ministros, cuja escolha  
será definida em lei, observados os seguintes  
critérios:  
I - no caso de merecimento, a indicação far-se-á  
em lista tríplice, elaborada pelo Tribunal  
Superior Federal, nela podendo figurar apenas  
juízes da respectiva região.  
II - as vagas reservadas aos Promotores,  
Advogados e Juristas serão preenchidas,  
respectivamente, por membros do Ministério Público  
da região ou advogados nela militantes, sempre que  
isso for possível." 
Justificativa:  

Apesar do aumento do número de Ministros que o compõem, o Tribunal Federal de Recursos não tem condições 
de dar vasão ao enorme volume de feitos que lhe são submetidos.  
A menos que haja uma reforma do Judiciário em toda a sua estrutura atual e, inclusive, da competência dos 
tribunais, para modificar completamente o fluxo dos recursos, não vemos outra alternativa, dentro da atual 
estrutura, que a da criação de novos Tribunais Federais de Recursos sob o critério de regionalização na 
distribuição dos feitos.  
Haverá, assim, uma descentralização que permitirá a diminuição do volume de processos para cada tribunal. 
Evitar-se-á o aumento infinitivo do número de juízes do único Tribunal Federal de Recursos existente, fórmula 
que a experiência mostrou ser inadequada.  
Como consideramos mais onerosa uma reforma total do Judiciário optamos pela presente alternativa, 
restaurando o que havia sido estabelecido pela Emenda Constitucional n° 1, de 1977.  
Acreditamos, com esta proposta, agilizar a Justiça, na área do Tribunal Federal de Recursos, dando 
oportunidade a um melhor exame dos processos, pela diminuição do volume deles para cada Tribunal.  
Cremos, também, que a instalação de novos Tribunais Federais de Recursos deva ser atribuída a Lei 
Complementar, quando os parlamentares poderão estudar bem as convivências e necessidades. Mas, desde já, 
ficam fixadas as sedes, em Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, a fim de propiciar uma boa distribuição do 
total de feitos, de acordo com as fontes maiores de processos. Pernambuco seria a sede destinada a receber 
processos do Norte e do Nordeste.  
Diante de sua procedência evidente, acreditamos que a presente proposta mereça o apoio dos Constituintes.  
Parecer:   

   aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00283 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Altere-se, no art. 21, a redação da alínea "b", adotando-se a seguinte:  
Art. 21. ....................................  
a) ..........................................  
b) as vagas reservadas ao Ministério Público  
Federal e advogados serão preenchidas na forma do  
art. 19, devendo recair a escolha dos advogados,  
sempre que possível, em militantes na respectiva região. 
Justificativa:  

Quanto aos membros do Ministério Público Federal, o texto emendado não se compatibiliza com o caráter 
nacional e unitário da sua organização em carreira. Por isso, não há como se possa separar, por regiões, o 
conjunto dos cargos nela integrados.  
Daí a necessidade da emenda proposta. 
Parecer:   

   Aprovada. 
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   EMENDA:00392 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda modificativa do art. 21, seus  
parágrafos e alíneas, do Anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público.  
Dê-se ao art. 21, seus parágrafos e alíneas,  
do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 24 - Os Tribunais Regionais Federais  
serão criados em lei, que determinará a  
jurisdição, sede e número de membros.  
§ 1o. - Os Tribunais Regionais Federais  
constituir-se-ão de juízes nomeados pelo  
Presidente da República:  
a) - mediante promoção de juízes federais  
indicados pelo respectivo Tribunal;  
b) - um quinto dos lugares por advogado de  
notório saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de dez anos de prática forense e por membros  
do Ministério Público Federal com mais de dez anos  
de exercício, todos de idade superior a 35 anos.  
§ 2o. - A promoção de juízes federais ao  
Tribunal dar-se-á por antiguidade e por  
merecimento, alternadamente, observando seguinte:  
a) - a antiguidade apurar-se-á pelo tempo de  
efetivo exercício no cargo, podendo o Tribunal  
Regional Federal recusar o juiz mais antigo pelo  
voto de maioria absoluta de seus membros,  
repetindo-se a votação até se fixar a indicação;  
b) - no caso de merecimento, a indicação ao  
Presidente da República far-se-á em lista tríplice  
elaborada pelo Tribunal, nela podendo figurar  
apenas os juízes da respectiva região e sendo  
obrigatória a promoção do que nela constar pela  
quarta vez consecutiva;  
§ 3o. - Os lugares reservados a membros do  
Ministério Público Federal ou advogados serão  
preenchidos, respectivamente, por membros do  
Ministério Público Federal da região ou advogados  
nela militantes, indicados em lista tríplice pelo  
Tribunal." 
Justificativa:  

Entendemos que a criação dos Tribunais Regionais Federais deve ser disciplinada da forma determinativa e não 
facultativa, como se depreende do caput do artigo ora emendado.  
Os parágrafos e alíneas subsequentes decorrem da necessidade de se antever a estrutura dos referidos órgãos.  
É a justificação para a emenda que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00657 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
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Texto:   

   Altere-se, no art. 21, a redação da alínea  
"b", adotando-se a seguinte:  
Art. 21. ....................................  
a) ..........................................  
b) as vagas reservadas ao Ministério Público  
Federal e Advogados serão preenchidas na forma do  
art. 19, devendo recair a escolha dos Advogados,  
sempre que possível, em militantes na respectiva  
região. 
Justificativa:  

Quanto aos membros do Ministério Público Federal, o texto emendado não se compatibiliza com o caráter 
nacional e unitário da sua organização em carreira. Por isso, não há como se possa separa, por regiões, o 
conjunto dos cargos nela integrados.  
Daí, a necessidade de emendas proposta.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:01043 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   

   SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
No art. 21, dar a seguinte redação:  
Art. 21 - Serão instalados, em trezentos e  
sessenta dias cinco Tribunais Regionais Federais,  
cuja jurisdição e competência serão definidas em  
lei, observado no que couber, o Capítulo das  
Disposições Gerais, com as seguintes modificações.  
Parágrafo único (do art. 21) - Aos atuais  
Ministros do Tribunal Federal de Recursos, será  
admitido optar entre as vagas dos Tribunais  
Regionais Federais e a disponibilidade remunerada. 
Justificativa:  

A criação de Tribunais Regionais Federais, poderá melhorar substancialmente a distribuição da Justiça na 
competência Federal não especializada. É uma tradicional reivindicação dos advogados e dos Magistrados de 
primeira instância daquela área judicial e até mesmo dos cidadãos comuns que precisam do Judiciário e têm na 
Justiça Federal uma das mais emperradas do País.  
A disponibilidade remunerada dos Ministros do atual TFR se justifica porque, ao menos em termos de 
nomenclatura, terão reduzidas as prerrogativas e limitada a competência territorial.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01058 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda modificativa dispositiva: Dos Tribunais  
Federais Regionais, composição e competência, e  
supressora do inciso I, do art. 18, art. 19 e 20 e  
seus incisos. (Subcomissão do Poder Judiciário)  
Seção IV  
Dos Tribunais Federais Regionais e dos Juízes  
Federais.  
Art. 20 - Os Tribunais Federais Regionais  

compõe-se de no mínimo quinze juízes, nomeados  
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pelo Presidente da República dentre brasileiros  
maiores de trinta anos:  
I - um quinto entre advogados e membros do  
Ministério Público Federal;  
II - os demais mediante promoção de juízes  
federais com mais de cinco anos de exercício,  
sendo metade por antiguidade e metade por  
merecimento.  
§ único - A lei Orgânica da Magistratura  
Nacional, quando o permitir, disciplinará a  
remoção do juiz de um para outro Tribunal Federal  
Regional.  
Art. 21 - Junto ao Tribunal Regional, com  
sede no Distrito Federal, funcionará o Conselho de  
Justiça Federal, de cuja composição participarão  
juízes dos demais, e ao qual incumbirá a  
administração e a disciplina da Justiça Federal  
comum de primeira instância, nos termos de lei  
complementar.  
Art. 22 - compete aos Tribunais Federais e Regionais:  
I - processar e julgar originariamente:  
a) os juízes federais da área de sua  
jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da  
do Trabalho, nos crimes comuns e de  
responsabilidade, e os membros do Ministério  
Público da União, ressalvado o disposto no art. 15;  
b) as revisões criminais e as ações  
rescisórias dos seus julgados ou dos juízes  
federais da região;  
c) os mandatos de segurança e "habeas data"  
contra ato do Presidente do próprio Tribunal, de  
suas seções e Turmas ou de juiz federal;  
d) os "habeas corpus", quando a autoridade  
coatora for juiz federal;  
e) os conflitos de jurisdição entre juízes  
federais subordinados ao Tribunal ou entre suas  
Seções ou Turmas;  
f) a revisão das decisões proferidas pelos  
Tribunais Administrativos;  
II - Julgar em grau de recurso as causas  
decididas pelos juízes federais da área de sua  
jurisdição.  
Art. 23 - Os cargos de juiz federal serão  
providos mediante concurso público de provas e  
títulos e verificação de idoneidade moral e de  
outros requisitos fixados em lei, procedimentos  
organizados pelo Conselho da Justiça Federal, com  
a colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil e  
do Ministério Público Federal.  
§ único - A lei poderá atribuir a juízes  
federais exclusivamente funções de substituição,  
em uma ou mais seções judiciárias e ainda, as de  
auxílio a juízes titulares de Varas. 
Justificativa:  

A justificativa encontra-se transcrita nas páginas 01 e 02, de outra emenda que ofereci, propondo modificações 
ao art. 1° do Anteprojeto da citada Subcomissão.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente. 
 
   EMENDA:01127 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   

   No art. 21, dar a seguinte redação:  
Art. 21 - Serão instalados, em trezentos e  
sessenta dias, cinco Tribunais Regionais Federais,  
cuja jurisdição e competência serão definidas em  
lei, observado no que couber, o Capítulo das  
Disposições Gerais, com as seguintes modificações:  
Parágrafo único (do art. 21) - Aos atuais  
Ministros do Tribunal Federal de Recursos, será  
admitido optar entre as vagas dos Tribunais  
Regionais Federais e a disponibilidade remunerada. 
Justificativa:  

A criação de Tribunais Regionais Federais, poderá melhorar substancialmente a distribuição da Justiça na 
competência Federal não especializada. É uma tradicional reivindicação dos advogados e dos Magistrados de 
primeira instância daquela área judicial e até mesmo dos cidadãos comuns que precisam do Judiciário e têm na 
Justiça Federal uma das mais emperradas do País. A disponibilidade remunerada dos Ministros do atual TFR se 
justifica porque, ao menos em termos de nomenclatura, terão reduzidas as prerrogativas e limitada a 
competência territorial.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01146 PARCIALMENTE APROVADA 
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:   

   Suprime-se na letra "b" do art. 21, a  
expressão contida ao final "sempre que isso for possível". 
Justificativa:  

Não há razão de ser para a ressalva já que a Justiça Federal está organizada em todas as capitanias do país, 
onde sempre será possível a existência de advogados militantes, ou seja, de atuação no foro federal.  
É importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é recomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:01297 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Suprima-se na alínea "b" do art. 21, a  
expressão contida ao final "sempre que isso for possível". 
Justificativa:  

Não há razão de ser para a ressalva já que a Justiça Federal está organizando em todas as capitais do país, 
onde sempre será possível a existência de advogados militantes, ou seja, de atuação no foro federal.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:01430 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Ao artigo 21 e parágrafos, do anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 21 - Os Tribunais Regionais Federais  
serão criados em lei, que determinará a  
jurisdição, sede e número de membros.  
Parágrafo único - os Tribunais Regionais  
Federais constituir-se-ão de juízes nomeados pelo  
Presidente da República:  
a) - mediante promoção de juízes federais da  
região, indicados pelo respectivo Tribunal;  
b) - um quinto dos lugares será preenchido por  
membros do Ministério Público ou advogados  
militantes na região, indicados em lista tríplice  
e laborada pelo Tribunal." 
Justificativa:  

Recomenda-se que a Constituição, desde logo, determine sejam criados os Tribunais Regionais Federais e não 
que estabeleça simples faculdade para o legislador ordinário.  
Por outro lado, a aprovação do Congresso Nacional, justificável quando se trata de integrantes do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, representa cautela excessiva quanto se cogita de membros dos 
Tribunais Regionais.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente. 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00343 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA DO § 1o., DO ART. 79, DA  
SEÇÃO IV, DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS  
JUÍZES FEDERAIS, DO CAPÍTULO III, DO PODER  
JUDICIÁRIO.  
Modifique-se a redação, do § 1o. do art. 79,  
adotando-se a seguinte:  
Art. - ......................................  
§ 1o. - Em todos os cargos, a nomeação será  
precedida de elaboração de lista tríplice  
organizada pelos órgãos competentes da ordem dos  
Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal. 
Justificativa:  

A emenda visa a evitar que, através do poder de escolha dos membros do Ministério Público, os tribunais 
venham a inibir por qualquer forma, a atuação dos membros de Instituição que, atuando perante ele, constituem 
a clientela originária da escolha.  
A supressão da expressão “ou estadual” se faz necessária, porque os membros do Ministério Público dos 
Estados não compõem os Tribunais Regionais Federais, de acordo com o inciso I do dispositivo em causa.  
Parecer:   

   Não comungo do pessimismo do autor da emenda. Confio na seriedade de nossos Tribunais e na 
independência do Ministério Público. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00543 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda aditiva às disposições transitórias,  
da Seção II, do Judiciário  
Acrescente-se:  
Art. - Na composição inicial dos Tribunais  
Regionais Federais, duas das vagas componentes do  
quinto reservado para advogados e membros do  
Ministério Público Federal serão ocupados por  
integrantes desta última instituição. 
Justificativa:  

A regra do inciso I, do art. 79, reserva um quinto, ou seja, 3 vagas nos Tribunais Regionais Federais para 
advogados e membros do Ministério Público Federal. É necessário, portanto, que se defina, a nível 
constitucional, a distribuição dessas vagas, na composição inicial dos mesmos Tribunais, a fim de se evitar 
perplexidade.  
Nada mais justo que duas das três primeiras, sejam providas por membros do Ministério Público Federal, 
considerando-se que somente os advogados têm oportunidade de integrar os outros Tribunais, sabido que a eles 
se reserva quinto exclusivo, nos Tribunais de Justiça.  
Parecer 

   Parece-me inadequado o critério constante da Emenda. Pela '  
rejeição. 
   
   EMENDA:00544 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda modificativa do § 1o., do art. 79, da  
Seção IV, dos Tribunais Regionais Federais e dos  
Juízes Federais, do Capítulo III, do Poder  
Judiciário.  
Modifique-se a redação, do § 1o. do art. 79,  
adotando-se a seguinte:  
Art. - ......................................  
§ 1o. - Em todos os cargos, a nomeação será  
precedida de elaboração de lista tríplice  
organizada pelos órgãos competentes da Ordem dos  
Advogados do Brasil e do Ministério Público  
Federal. 
Justificativa:  

A emenda visa a evitar que, através do poder de escolha dos membros do Ministério Público, os tribunais 
venham a inibir por qualquer forma, a atuação dos membros de Instituição que, atuando perante ele, constituem 
a clientela originária da escolha.  
A supressão da expressão “ou estadual” se faz necessária, porque os membros do Ministério Público dos 
Estados não compõem os Tribunais Regionais Federais, de acordo com o inciso I do dispositivo em causa.  
Parecer:   

   Não acredito que esse tipo de procedimento possa causar qualquer espécie de intimidação ou outra forma de 
constrangimento. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00559 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:   

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda aditiva às Disposições Transitórias,  
da Seção II, do Judiciário  
Acrescente-se:  
Art. Na composição inicial dos Tribunais  
Regionais Federais, duas das vagas componentes do  
quinto reservado para advogados e membros do  
Ministério Público Federal serão ocupados por  
integrantes desta última instituição. 
Justificativa:  

A regra do inciso I, do art. 79, reserva um quinto, ou seja, 3 vagas nos Tribunais Regionais Federais para 
advogados e membros do Ministério Público Federal. É necessário, portanto, que se defina, a nível 
constitucional, a distribuição dessas vagas, na composição inicial dos mesmos Tribunais, a fim de se evitar 
perplexidade.  
Nada mais justo que duas das três primeiras, sejam providas por membros do Ministério Público Federal, 
considerando-se que somente os advogados têm oportunidade de integrar os outros Tribunais, sabido que a eles 
se reserva quinto exclusivo, nos Tribunais de Justiça.  
Parecer:   

   Acato emenda de outro constituinte, dando essa tarefa ao Tribunal Superior de Justiça. Parece-me ser a 
solução mais adequada. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00561 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda modificativa do § 1o. do art. 79, da  
Seção IV, dos Tribunais Regionais Federais e dos  
Juízes Federais, do Capítulo III, do Poder Judiciário.  
Modifique-se a redação, do § 1o. do art. 79,  
adotando-se a seguinte:  
Art. ........................................  
§ 1o. Em todos os cargos, a nomeação será  
precedida de elaboração de lista tríplice  
organizada pelos órgãos competentes da Ordem dos  
Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal. 
Justificativa:  

A norma procura, com justiça, assegurar a irredutibilidade de vencimentos dos membros do Ministério Público e, 
ao mesmo tempo, garantir-lhes padrões condignos com as suas funções, em igualdade de tratamento com os 
membros dos órgãos judiciários perante os quais atuam. A primeira parte, portanto, é digna de todos os 
encômios.  
No que tange, porém, à garantia de tais padrões, parece-nos que a regra do art. 105, que os vincula aos dos 
Procuradores Gerais, consegue assegurá-la, de modo, no entanto, conflitante com a paridade estabelecida no 
texto em cogitação.  
Com efeito, se a garantia da remuneração condigna se faz pelo critério do escalonamento – nos termos do art. 
105 -, não há como se possa assegurá-la por forma diversa, à da equiparação.  
Por outro lado, o critério adotado pelo art. 105, tem a apoiá-lo a necessidade de que o tratamento constitucional 
do Ministério Público observe o perfil próprio da Instituição, que, por suas peculiaridades, não se confunde com a 
magistratura, nem a ela pode ser equiparada de forma simplista.  
Em síntese, a emenda sugerida se destina a compatibilizar as normas mencionadas, sem, contudo, alterar-lhes a 
filosofia e o alcance.  
Parecer:   

   Não creio que se deva temer as influências previstas pelo autor da Emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00911 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:   

   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 79 a seguinte redação:  
Art. 79. Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo quinze juízes, nomeados  
pelo Presidente da República, após aprovação pelo  
Senado Federal, dentre brasileiros natos, maiores  
de trinta anos. 
Justificativa:  

O Senado Federal não pode ficar alheio nem deixar de exercer o devido controle político sobre as nomeações 
para os Tribunais Regionais Federais.  
Parecer:   

   A aprovação, pelo Senado, somente é prevista para os Tribunais Superiores.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:01116 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   No Substitutivo do Relator, acrescente-se  
seguinte artigo, nas Disposições Transitórias  
relativas ao Judiciário:  
Art. 128. Na composição dos Tribunais  
Regionais Federais, a nomeação de seus membros,  
pelo Presidente da República, far-se-á com base em  
indicações do Tribunal Superior Federal, observado  
o disposto no art. 79. 
Justificativa:  

As Disposições Transitórias não cuidaram do provimento inicial dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais. 
Cumpre suprir essa omissão.  
Parecer:   

   Aceitando a emenda, está suprida a omissão do Substitutivo.  
Pela aprovação. 

 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:01103 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Dá-se ao inciso I do art. 211 do Anteprojeto  
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
I - um quinto dentre advogados, com mais de  
dez anos de prática forense, e Membros do  
Ministério Público Federal, com mais de cinco anos  
de exercício. 
Justificativa:  

A presente proposta objetiva harmonizar esse dispositivo, em sua parte final, com a norma do inciso seguinte 
(inciso II, e art. 211) e a sua do art. 238. 
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É que, para o acesso dos juízes Federais aos Tribunais Regionais ficou estabelecido um interstício de cinco anos 
na carreira, enquanto que para os membros do Ministério Público Federal (Procurador de República) esse 
mesmo interstício estava previsto como de dez anos. Pretende-se aqui igualá-lo. 
A disposição aqui proposta vai ao encontro da regra do art. 238, que consagra a paridade entre membros do 
Ministério Público e da magistratura, que estava desrespeitada por esse tratamento discriminatório.  
Justifica-se, por fim, esse tratamento especial e igualitário para juízes e membros do Ministério Público pelo fato 
de que, o ingresso em ambas as carreiras se dá através de concurso, que exige 4 anos da prática de advocacia.  
   
   EMENDA:01577 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 211.  
O art. 211 do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 211 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo, quinze desembargadores  
federais, recrutados na respectiva região e  
nomeados pelo Presidente da República dentre  
brasileiros, maiores de trinta anos; sendo: 
Justificativa:  

Propõem-se uma compatibilização na denominação dos ocupantes dos Tribunais comuns de segundo grau.  
   
   EMENDA:01620 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 211, item II  
O item II do artigo 211 do anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 211 - ..................................  
II - os demais, mediante promoção dos Juízes  
Federais, com mais de dois anos de exercício,  
sendo metade por antiguidade e metade por  
merecimento. 
Justificativa:  

O anteprojeto prevê que um dos princípios a serem observados nos estatutos da magistratura, votados mediante 
lei complementar, pela União e pelos Estados, é a “promoção por merecimento” (192, II). Esta, pressupõe “dois 
anos de exercício na respectiva entrância” (192, II, “b”). O dispositivo emendado precisa ser compatibilizado com 
o texto constitucional e principalmente com os princípios nela enumerados.  
O princípio, como visto, é o de dois anos de exercício na respectiva entrância. Na Justiça Federal prevalece a 
entrância única. Daí a necessidade da adequação pretendida. 
Ademais, os Juízes Federais são recrutados no mais rigoroso concurso público brasileiro fato que reflete, 
também, a necessidade de não obstar a carreira. 
   
   EMENDA:03879 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
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Dispositivo emendado: Art. 211, § 2o.  
Suprima-se do Art. 211, § 2o. do Anteprojeto  
de Constituição o seguinte:  
§ 2o. - "Remoção ou permuta de juízes dos T.R.F."  
Justificativa: 

Razões: pelos mesmos motivos referidos com relação ao item II, o parágrafo 2o. do Art. 211 deve ser eliminado 
do texto constitucional porque, tal dispositivos, por vias transversas, esconde os acordos políticos para 
possibilitar ou impossibilitar o acesso dos magistrados de carreira.  
Exemplificando, se de um dado Tribunal houver permuta de um juiz mais antigo com mais novo, alterar-se-á a 
situação a possibilidade de conseguir nova carga com a aposentadoria do mais velho. Nesse caso, verifica-se 
que a vaga ocorrerá na região em que houver aposentadoria. Ex. Juiz mais velho do Rio, permuta com o mais 
novo de Curitiba. O de Curitiba vindo para o Rio impediria a subida do magistrado do Rio. Já o mais velho, em  
Curitiba, aposentando-se, possibilitará o acesso de Juiz de Curitiba. 
   
   EMENDA:03881 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 211, - Caput  
Acresça-se ao Art. 211 - Caput do  
Anteprojeto de Constituição, o seguinte:  
Deve ser fixada a idade mínima de 35 anos  
evitando-se a eternização dos membros dos  
Tribunais (compulsória 70 anos)  
Art. 211. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se:  
Item II - "os demais, mediante promoção dos  
Juízes Federais com mais de cinco consecutivo ou  
não de efetivo exercício no cargo e na região,  
sendo 2/3 por antiguidade e 1/3 por merecimento.  
Se não houver quem possua tal tempo, a escolha  
recairá nos mais antigos, sucessivamente.  
Justificativa: 

Razões: a exigência do efetivo exercício por cinco anos no cargo de juiz e na região, visa a coibir as 
transferências "políticas" para atingir os Tribunais, passando por cima dos Juízes de carreira com tempo efetivo 
no cargo e na região.  
E, resguardando o direito do magistrado à carreira por antiguidade e merecimento, com exigência de 5  
anos na região, resguarda, igualmente a isenção nas decisões, evitando o receio de desagradar a  
segunda instância, a ocorrência de acordos políticos sobre cargos no judiciário e vários outros males. 
   
   EMENDA:04001 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 211, do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 211 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de juízes recrutados na respectiva  
região e nomeados pelo Presidente da República  
dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco  
anos, sendo:" 
Justificativa:  

A emenda tem o objetivo de deixar a fixação do número de Juízes dos Tribunais Regionais para o legislador 
ordinário, possibilitando a criação, em maior número, de tribunais menores, com grande vantagem para a 
descentralização da Justiça Federal. 
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   EMENDA:04015 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se a expressão "ou estadual" da parte  
final do § 1o. do artigo 211, do anteprojeto de Constituição. 
Justificativa:  

Trata-se de evidente erro de redação. O § 1° está em desacordo com o disposto no inciso I do mesmo artigo. 
Não tem cabimento o Ministério Público Estadual indicar promotores federais. 
Parecer:   

   Pela aprovação.  
Há evidente contradição entre o item I e o parágrafo primeiro do Art. 211. 
   
   EMENDA:04472 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   O art. 211 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 211 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo, quinze juízes,  
recrutados na respectiva região e nomeados pelo  
Presidente da República dentre brasileiros maiores  
de trinta anos, sendo: 
Justificativa:  

Aprimoramento da redação.  
Parecer:   

   Pela aprovação.  
Redação aperfeiçoada. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:01032 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   

   Dá-se ao inciso I do art. 207 do Anteprojeto  
da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"I - um quinto dentre advogados, com mais de  
dez anos de prática forense, e Membros do  
Ministério Público Federal, com mais de cinco anos  
de exercício". 
Justificativa:  

A presente proposta objetiva harmonizar esse dispositivo, em sua parte final, com a norma do inciso seguinte 
(inciso II, e art. 211) e a sua do art. 234. 
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É que, para o acesso dos juízes Federais aos Tribunais Regionais ficou estabelecido um interstício de cinco anos 
na carreira, enquanto que para os membros do Ministério Público Federal (Procurador de República) esse 
mesmo interstício estava previsto como de dez anos. Pretende-se aqui igualá-lo. 
A disposição aqui proposta vai ao encontro da regra do art. 234, que consagra a paridade entre membros do 
Ministério Público e da magistratura, que estava desrespeitada por esse tratamento discriminatório.  
Justifica-se, por fim, esse tratamento especial e igualitário para juízes e membros do Ministério Público pelo fato 
de que, o ingresso em ambas as carreiras se dá através de concurso, que exige 4 anos da prática de advocacia.  
Parecer:   

   Cinco anos de experiência no Ministério Público são insuficientes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01474 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 207.  
O art. 207 do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 207 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo, quinze desembargadores  
federais, recrutados na respectiva região e  
nomeados pelo Presidente da República dentre  
brasileiros, maiores de trinta anos; sendo: 
Justificativa:  

Propõe-se uma compatibilização na denominação dos ocupantes dos Tribunais comuns de segundo grau. 
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:01516 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 207, item II  
O item II do artigo 207 do anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 207 - ..................................  
II - os demais, mediante promoção dos Juízes  
Federais, com mais de dois anos de exercício,  
sendo metade por antiguidade e metade por  
merecimento. 
Justificativa:  

O anteprojeto prevê que um dos princípios a serem observados nos estatutos da magistratura, votados mediante 
lei complementar, pela União e pelos Estados, é a “promoção por merecimento” (198, II). Esta, pressupõe “dois 
anos de exercício na respectiva entrância” (192, II, “b”). O dispositivo emendado precisa ser compatibilizado com 
o texto constitucional e principalmente com os princípios nela enumerados.  
O princípio, como visto, é o de dois anos de exercício na respectiva entrância. Na Justiça Federal prevalece a 
entrância única. Daí a necessidade da adequação pretendida. 
Ademais, os Juízes Federais são recrutados no mais rigoroso concurso público brasileiro fato que reflete, 
também, a necessidade de não obstar a carreira. 
Parecer:   

   Juiz com dois anos de exercício não tem experiência para reformar decisões de outros juízes.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:03654 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendada: Art. 207 § 2o.  
Suprima-se do Art. 207, § 2o. do Projeto  
Constituição o seguinte:  
§ 2o. - "Remoção ou permuta de juízes dos T.R.F.".  
Justificativa: 

Razões: pelos mesmos motivos referidos com relação ao - item II, o parágrafo 2o. do Art. 207,  
deve ser eliminado do texto constitucional porque, tal dispositivo, por vias transversas, ESCONDE OS  
ACORDOS POLÍTICOS, PARA PROSSIBILITAR OU IMPOSSIBILITAR O ACESSO DOS MAGISTRADOS DE  
CARREIRA.  
Exemplificando, se de um dado tribunal houver permuta de um juiz mais antigo com mais novo,  
alterar-se-á a situação a possibilidade de conseguir nova carga com a aposentadoria do mais velho. Nesse caso, 
verifica-se que a vaga ocorrerá na região em que houver aposentadoria. Ex. Juiz mais velho do Rio, impediria a 
subida do magistrado do Rio: Já o mais velho, em Curitiba, aposentando-se, possibilitará o acesso de Juiz de  
Curitiba. 
Parecer:   

   A presente Emenda é corolário da de no. 1P03677-1. Rejeitada aquela, rejeita-se esta. 
   
   EMENDA:03676 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 207, - Caput  
Acresça-se ao Art. 207 - Caput do  
projeto de Constituição, o seguinte:  
Deve ser fixada a idade mínima de 35 anos  
evitando-se a eternização dos membros dos  
Tribunais (compulsória 70 anos)  
Art. 207 - Os Tribunais Regionais Federais compõem-se:  
Item II - "os demais, mediante promoção dos  
Juízes Federais com mais de cinco anos consecutivo  
ou não de efetivo exercício no cargo e na região,  
sendo 2/3 por antiguidade e 1/3 por merecimento.  
Se não houver quem possua tal tempo, a escolha  
recairá nos mais antigos, sucessivamente.  
Justificativa: 

Razões: a exigência do efetivo exercício por cinco anos no cargo de juiz e na região, visa a coibir as 
transferências "políticas" para atingir os Tribunais, passando por cima dos Juízes de carreira com tempo efetivo 
no cargo e na região.  
E, resguardando o direito do magistrado à carreira por antiguidade e merecimento, com exigência de 5  
anos na região, resguarda, igualmente a isenção nas decisões, evitando o receio de desagradar a segunda 
instância, a ocorrência de acordos políticos sobre cargos no judiciário e vários outros males. 
Parecer:   

   Os fundamentos expostos não convencem. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03770 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 207, do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 207 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de juízes recrutados na respectiva  
região e nomeados pelo Presidente da República  
dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco  
anos, sendo:" 
Justificativa:  

A emenda tem o objetivo de deixar a fixação do número de Juízes dos Tribunais Regionais para o legislador 
ordinário, possibilitando a criação, em maior número, de tribunais menores, com grande vantagem para a 
descentralização da Justiça Federal.  
Parecer:   

   Sempre perspicaz nas suas observações e objetivo nas justificativas de seu ponto de vista, o ilustre 
Constituinte propicia ao Relator o acolhimento parcial de mais esta Emenda, eis que a fórmula adotada pelo 
Substitutivo arrima-se no mesmo propósito. 
   
   EMENDA:07198 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 207, do projeto, a seguinte redação:  
"Art. 207 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de juízes recrutados na respectiva  
região e nomeados pelo Presidente da República  
dentre brasileiros, maiores de trinta anos, sendo:" 
Justificativa:  

A justificativa da presente emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de Sistematização e o próprio 
Plenário da Constituinte, com a alegação explicita da justeza de que se reveste. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:07793 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 207  
O item II do art. 207 do Projeto, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 207 ............................... 
II - Os demais, mediante promoção dos Juízes  
Federais vitalícios, sendo metade por antiguidade  
e metade por merecimento. 
Justificativa:  

Os juízes vitalícios (art. 190, parágrafo único) já tem condições de serem promovidos ao segundo grau. A 
redação proposta visa, também, compatibilizar a promoção dos Juízes Federais com a norma geral a respeito 
(Art. 188, II, “b”).  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:09304 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 207, "caput", a seguinte redação:  
"Art. 207. Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de juízes recrutados na respectiva  
região e nomeados pelo Presidente da República  
dentre brasileiros maiores de trinta anos, sendo:" 
Justificativa:  

A fixação na Constituição Federal do número mínimo de juízes implica dificultar a criação de Tribunais Regionais 
nos Estados de menor população.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:10984 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   Emenda (substitutiva) Título V - Capítulo IV  
- Seção IV  
Substituir, no inciso I, do art. 207, as  
expressões "com mais de dez anos" pela expressão  
"com mais de quinze anos". 
Justificativa:  

Os Tribunais Regionais Federais serão órgãos de segunda instância, na Justiça Federal. Assim, é aconselhável 
que a escolha dos advogados e membros do Ministério Público para a sua composição recaia em pessoas com 
maior experiência da vida forense. Por isso, a emenda oferecida. 
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:11481 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   

   -EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 207, do Projeto, a seguinte redação:  
Art. 207 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo, quinze desembargadores  
federais, recrutados na respectiva região e  
nomeados pelo Presidente da República dentre  
brasileiros maiores de trinta anos, sendo:.. 
Justificativa:  

Os Tribunais Regionais Federais são órgãos judiciários de hierarquia equivalente aos Tribunais de Justiça e, 
como estes, decidem em segundo grau de jurisdição temas de direito em geral. São órgãos da Justiça Ordinária 
ou Comum, sendo, portanto, os seus membros de dignidade e responsabilidade equivalentes aos 
Desembargadores dos Tribunais de Justiça.  
O título de Desembargadores Federais consta do anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais e foi 
objeto de moção aprovada em todos os congressos de Juízes Federais realizados nos últimos três anos, sob o 
patrocínio da Associação dos Juízes Federais do Brasil. 
Parecer:   

   A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:11808 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 artigo 207, do Projeto, a seguinte redação:  
"Art. 207 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de juízes recrutados na respectiva  
região e nomeados pelo Presidente da República  
dentre brasileiros, maiores de trinta anos, sendo:" 
Justificativa:  

A lei ordinária é que deve fixar o número de Juízes dos Tribunais Regionais Federais. Fixar, no texto 
constitucional, o número mínimo daqueles Juízes acarreta limitação que irá dificultar a criação daqueles 
Tribunais nos Estados menores.  
Parecer:   

   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12105 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Altere-se, na seção IV, do Capítulo IV - Do  
Judiciário, o seguinte:  
- Dê-se a seguinte redação à Seção IV - Dos  
Juízes Federais;  
- Dê-se a seguinte redação ao Artigo 206:  
Art. 206 - Compõe a Justiça Federal:  
I - Juízes Federais  
- Suprima-se os artigos 207, com seus incisos  
e parágrafos e o artigo 208, com seus incisos e  
alíneas.  
- Suprima-se do artigo 209, inciso XI,  
parágrafo 2o., o seguinte:  
"o recurso, que no caso couber, deverá ser  
interposto para o Tribunal Regional Federal  
competente."  
- Suprima-se do artigo 209, inciso XI,  
parágrafo 3o. o seguinte:  
"e com recurso para o Tribunal Regional Federal". 
Justificativa:  

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12641 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   

   Ao art. 207, inciso II, dê-se a seguinte redação:  
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"II - os demais, mediante promoção, por  
antiguidade e merecimento, alternadamente, de  
Juízes Federais, com mais de cinco anos de  
exercício." 
Justificativa:  

A redação sugerida para o inciso II do artigo 207, guarda fidelidade ao princípio da alternância, por antiguidade e 
merecimento, adotado nas promoções, a fim de dirimir dúvidas na impossibilidade de bipartir número ímpar.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:13220 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se nova redação, em parte, ao item I do  
art. 207 (Dos Tribunais Regionais Federais e dos  
Juízes Federais), do Capítulo IV do Título V, como  
segue:  
"Art. 207 - ............................... 
"I - um quinto dentre Advogados com mais de  
dez anos de experiência profissional comprovada e  
um quinto dentre membros do Ministério Público  
Federal, com mais de dez anos de exercício na  
função"; 
Justificativa:  

Objetiva-se, com esta emenda, alcançar a maior participação de membros do Ministério Público e de Advogados 
na composição dos Tribunais do país, de todos os níveis – como já propusemos para a composição dos 
Tribunais dos Estados.  
(A Emenda própria, à parte, ao art. 189).  
É reivindicação antiga, principalmente externada pelos INSTITUTOS DE ADVOGADOS de todo o país.  
Consideram os “IAEs” que a maior integração entre Magistrados, Membros do MP e Advogados, nos Tribunais, 
democratizaria ainda mais a Justiça brasileira – por aproximá-la mais dos jurisdicionados e por fazê-la sentir 
mais os anseios da sociedade. 
É, também, abertura de oportunidade para as carreiras do Ministério Público e dos Advogados- estimulando-os 
ao aperfeiçoamento que leve ao mérito, justificador da supreme elevação, pelo mérito, ao altiplano de um 
Tribunal Superior.  
A proposta contém, por isso mesmo, foros de justiça aos profissionais de direito, que labutam, vida a fora, na 
defesa da sociedade e, afinal poderão ter o galardão almejado.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser parcialmente aprovada, por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento da 
Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:15750 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA-ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: - Art. 207 e § 1o.  
EMENDA: Suprime-se no caput do art. 207 a  

expressão "Presidente da República". Adicione-se  
"seu Presidente". Adicione-se ao § 1o. do art. 207  
após a palavra Tribunal a expressão "ou pela  
Câmara Federal". 
Justificativa:  
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O projeto consagra em seu art. 3º e art.192, II o princípio da independência dos poderes, atribuindo aos 
Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça a competência privativa para provar os cargos da magistratura. 
Igual independência é reservada ao Legislativo e ao Executivo, no que concerne aos seus interesses. 
Seria incompleta e frustrânea a independência do Executivo no preenchimento de cargos da Magistratura, atenta 
contra a autonomia do Judiciário, submetendo-o a intoleráveis injunções da política partidária.  
O Projeto veda ao magistrado o exercício de atividades políticas e outras que atentam contra a equidistância 
necessária à imparcialidade dos julgamentos. 
Atribuir-se ao Executivo a nomeação e movimentação de juízes é força-los à solicitação e ao tráfico de 
influências que resultam em comprometimento da função de julgar e aplicar a lei. 
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com os argumentos do Parecer 1p15748-0 e mais o seguinte: A emenda atribui ao 
Tribunal Regional Federal ou à "Câmara Federal" a elaboração de listas, igualando órgãos díspares e atribuindo, 
indistintamente, a dois órgãos, a faculdade de praticar um só ato. 
   
   EMENDA:15772 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao item I do art. 207 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 207 - ........................ 
I - um quinto dos advogados, com mais de dez  
anos de experiência profissional, e membros do  
Ministério Público Federal, com mais de dez anos  
de exercício." 
Justificativa:  

A experiência profissional do advogado, seja ela em que especializada for, é requisito suficiente a ser preenchido 
para integrar o Tribunal Regional Federal; não devendo, dessa forma, ser exigida a qualificação de práticas 
forense.  
Parecer:   

   "A advocacia compreende, além da representação em qualquer juízo ou tribunal, mesmo administrativo, o 
procuratório extrajudicial, assim como os trabalhos jurídicos de consultoria e assessoria e as funções de diretoria 
jurídica" (Lei 4.215/63, art. 71). Exigir dos advogados prática forense, ao invés de experiência profissional, é 
exigir a prática de determinada parte da profissão.  
Opinamos pela aprovação, desde que se redija a emenda da seguinte forma, não equívoca: "um quinto dentre 
advogados..." (e não dos advogados...) 
   
   EMENDA:17099 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   - Dê-se nova redação ao art. 204, § 1o.,  
alínea "c", qual seja: "um terço, em partes  
iguais, entre membros do Ministério Público  
Federal ou Estadual e do Distrito Federal, e  
advogados, de notório saber jurídico e reputação  
ilibada, com mais de dez anos de carreira ou de  
experiência profissional atual, indicados em  
listas sêxtuplas pelos órgãos de representação das  
respectivas classes".  
- Suprima-se, no art. 189, a expressão "de  
carreira ou".  
- Substitua-se, no art. 207, I, a expressão  
"de prática forense" por "de experiência  
profissional".  
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- Substitua-se, no art. 212, § 2o., a  
expressão "listas tríplices" por "listas sêxtuplas". 
Justificativa:  

A Emenda visa a uniformizar os critérios atinentes a participação dos advogados nos órgãos jurisdicionais, 
harmonizando os diferentes preceitos sobre a matéria.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:17100 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Redija-se, da forma que se segue, o inciso I  
e o parágrafo único do art. 207 do projeto:  
"Art. 207 - .................................  
I - quinto dentre advogados, com mais de dez  
anos de prática forense, e membros do Ministério  
Público Federal, ou local, com mais de dez anos de  
exercício;  
............................................  
Parágrafo 1o. - Em todos os casos, a nomeação  
será precedida de elaboração de lista tríplice  
pelo Tribunal, a partir, quando for o caso, de  
listas sêxtuplas, organizadas pelos órgãos  
competentes da Ordem dos Advogados do Brasil e do  
Ministério Público Federal ou local, conforme a  
hipótese." 
Justificativa:  

Se, acertadamente, do Superior Tribunal de Justiça (art. 204, § 1°, c) participará o Ministério Público local, o 
mesmo deverá ocorrer com referência aos Tribunais Regionais Federais, para os quais muito valerá a 
experiência dos membros do Parquet da região.  
Parecer:   

   A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17273 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 207, inciso I.  
O inciso I do Art. 207, do PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 207. ..................................  
I - dois quintos dentre advogados, com mais  
de dez anos de prática forense, e membros do  
Ministério Público Federal, com mais de dez anos  
de exercício; 
Justificativa:  

A composição híbrida dos Tribunais tem como objetivo o de dar às decisões ali tomadas em conteúdo 
sociológico compatível com a diversidade de entendimentos jurídicos das questões ali decididas. Nada mais 
razoável que os seguimentos não originários da Magistratura tenham maior participação, já que tais órgãos 
decidem colegiadamente, onde a quantidade de votos é que fixa o decisório. A representação diminuta torna 
simbólico e ineficaz o objetivo da composição mista dos Tribunais. Por derradeiro, merece ser explícito que 
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também os Tribunais de Alçada estarão sujeitos à composição híbrida quanto à origem dos integrantes do 
colegiado.  
Parecer:   

   A tradição brasileira consagra a exigência do quinto constitucional. Duplicar a presença de advogados e 
membros do Ministério Público, nos Tribunais, parece-nos excessivo. 
   
   EMENDA:18212 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   No inciso I do art. 207, substitui a  
expressão "prática forense" por "efetivo exercício". 
Justificativa:  

O efetivo exercício é requisito que permite melhor afeição do que uma vaga “prática forense”, que se poderia 
desviar para outras profissões que não a advocacia.  
Parecer:   

   Pela aprovação. Válidos os fundamentos trazidos na justificação. 
   
   EMENDA:18213 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprime o § 1o. do art. 207 
Justificativa:  

Há regra sobre o quinto constitucional no art. 189, que emenda de nossa autoria estende, para os Tribunais 
Federais. 
Parecer:   

   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
   
   EMENDA:19150 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Redija-se o item I do art. 207, da seguinte forma:  
"Art. 207. - ................................  
I - um quinto dos advogados, com mais de dez  
anos de experiência profissional, e membros do  
Ministério Público Federal, com mais de dez anos  
de exercício." 
Justificativa:  

A experiência profissional do advogado, seja ela em que especialidade for, é requisito suficiente a ser preenchido 
para integrar o Tribunal Regional Federal não devendo, dessa forma, ser exigida a qualificação de prática 
forense.  
Parecer:   

   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
   
   EMENDA:19807 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA No.  
Inverta-se a renumeração dos incisos I e II  
do art. 207 e dê-se ao no. II a seguinte redação:  
Art. 207 - ..................................  
I - quatro quintos, mediante promoção dos  
Juízes Federais, com mais de cinco anos de  
exercício, sendo metade por antiguidade e metade  
por merecimento. 
Justificativa:  

Aprimoramento da redação.  
Parecer:   

   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 
   
   EMENDA:19865 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda no.  
Dê-se ao § 1o. do art. 207 a seguinte  
redação:  
Art. 207 - ..................................  
§ 1o. - Em todos os casos, a nomeação será  
precedida de elaboração de lista tríplice pelo  
Tribunal, a partir, quando for o caso, de  
indicação dos órgãos competentes da Ordem dos  
Advogados do Brasil e do Ministério Público  
Federal. 
Justificativa:  

O sistema de lista sêxtupla, eliminado por esta emenda, é inteiramente desaconselhável.  
Parecer:   

   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:20805 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DO  
RELATOR ATRAVÉS DA QUAL DÁ-SE AO ART. 153, CAPUT,  
A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"Art. 153. Os Tribunais Regionais Federais  
compõe-se de juízes recrutados na respectiva  
região e nomeados pelo presidente da república,  
dentre brasileiros maiores de trinta anos, sendo: 
Justificativa:  

A fixação na Constituição federal do número mínimo de juízes implica dificultar a criação de Tribunais Regionais 
nos estados de menor população. Portanto, retira-se a expressão “no mínimo”.  
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Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com o entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:21382 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 153 onde se escreve:  
"e nomeados pelo Presidente da República  
escreva-se;  
"e nomeados pelo Presidente do Supremo  
Tribunal Federal." 
Justificativa:  

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   O Judiciário não pode ser independente do povo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21898 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 153  
O item do art. 153 do substitutivo, passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 153 ....................... 
II - os demais, mediante promoção de Juízes  
Federais vitalícios, sendo metade por antiguidade  
e metade por merecimento. 
Justificativa:  

A proposta visa compatibilizar o dispositivo com os princípios gerais do Poder Judiciário. 
De fato. O art. 135, II, “b” diz que a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 
entrância.  
Assim, se os Tribunais Regionais vão ser compostos, também, por promoção de Juízes Federais, as duas 
normas devem ser compatibilizadas principalmente porque na Justiça Federal a entrância é única. 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:23026 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dê-se ao art. 153, do Projeto Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 153 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo, sete desembargadores  
federais, recrutados quanto possível na respectiva  
região e nomeados pelo Presidente da República  
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de  
sessenta e cinco anos, sendo:... 
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Justificativa:  

Os Tribunais Regionais Federais são órgãos judiciários de hierarquia equivalente aos Tribunais de Justiça e, 
como estes, decidem em segundo grau de jurisdição temas de direito em geral. São órgãos da Justiça Ordinária 
ou Comum, sendo, portanto, os seus membros de dignidade e responsabilidade equivalentes aos 
Desembargadores dos Tribunais de Justiça.  
O título de Desembargadores Federais consta do anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais e foi 
objeto de moção aprovada em todos os congressos de Juízes Federais realizados nos últimos três anos, sob o 
patrocínio da Associação dos Juízes Federais do Brasil. 
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25526 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 153, do Projeto Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 153 - Os Tribunais Regionais Federais  
Compõem-se de, no mínimo, sete desembargadores  
federais, recrutados quanto possível na respectiva  
região e nomeados pelo Presidente da República  
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de  
sessenta e cinco anos, sendo: ... 
Justificativa:  

Os Tribunais Regionais Federais são órgãos judiciários de hierarquia equivalente aos Tribunais de Justiça e, 
como estes, decidem em segundo grau de jurisdição temas de direito em geral. São órgãos da Justiça Ordinária 
ou Comum, sendo, portanto, os seus membros de dignidade e responsabilidade equivalentes aos 
Desembargadores dos Tribunais de Justiça.  
O título de Desembargadores Federais consta do anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais e foi 
objeto de moção aprovada em todos os congressos de Juízes Federais realizados nos últimos três anos, sob o 
patrocínio da Associação dos Juízes Federais do Brasil. 
Parecer:   

   A emenda propõe a troca, no texto, da expressão "sete juízes" por "desembargadores federais" Alteração 
inútil.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26739 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 art. 153, pela seguinte:  
Art. 153 - Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados,  
quanto possível, na respectiva região e nomeados  
pelo Presidente da República DENTRE brasileiros  
natos, com mais de trinta anos e menos de sessenta  
e cinco anos, sendo: 
Justificativa:  

O exercício desta elevada função exige que a pessoa seja brasileira nata, segundo a tradição constitucional em 
nosso país. Não se pode compreender ou sequer admitir que um estrangeiro naturalizado possa ser nomeado 
Ministro da Corte Regional Federal.  
Parecer:   

   Pretende estabelecer, entre brasileiros, uma discriminação, decorrente do fato irrelevante, diminuindo o leque 
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de escolha.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26766 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivos Emendados - Artigos 152 e 153  
Artigos 152 e 153.  
Redijam-se, como art. 152 (renumerando-se):  
Art. 152 - Os Tribunais Regionais Federais  
serão criados em lei, que determinará a  
jurisdição, sede e número de membros.  
§ 1o. - Os Tribunais Regionais Federais  
constituir-se-ão de juízes nomeados pelo  
Presidente da República:  
a) mediante promoção de juízes federais  
indicados pelo respectivo Tribunal;  
b) um quinto dos lugares por advogados de  
notório saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de dez anos de prática forense e por membros  
do Ministério Público Federal com mais de dez anos  
de exercício, todos de idade superior a 35 anos.  
§ 2o. - A promoção de juízes federais ao  
Tribunal dar-se-á por antiguidade e por  
merecimento, alternadamente, observado o seguinte:  
a) a antiguidade apurar-se-á pelo tempo de  
efetivo exercício no cargo, podendo o Tribunal  
Regional Federal recusar o juiz mais antigo pelo  
voto da maioria absoluta de seus membros,  
repetindo-se a votação até se fixar a indicação;  
b) no caso de merecimento, a indicação ao  
Presidente da República far-se-á em lista tríplice  
elaborada pelo Tribunal, nela podendo figurar  
apenas os juízes da respectiva região e sendo  
obrigatória a promoção do que nela constar pela  
quarta vez consecutiva.  
§ 3o. - Os lugares reservados a membros do  
Ministério Público Federal ou advogados serão  
preenchidos, respectivamente por membros do  
Ministério Público Federal da região ou advogados  
nela militantes; indicados em lista tríplice pelo  
Tribunal. 
Justificativa:  

Mantemos as Sugestões do Supremo Tribunal Federal apresentadas à Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais, como a formulação mais própria à nova estrutura do Judiciário Nacional.  
Parecer:   

   Repete o disposto no artigo 135 II C.  
Restringe a escolha dos advogados a alguns membros da OAB. A prática da advocacia, como prescreve o artigo 
71 do Estatuto (lei 4.215/63) não se restringe à atividade forense.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27079 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
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Texto:   

   Dispositivo Emendado: Art. 153, II  
EMENDA: Substituir "cinco anos" por "dez  
anos", quanto à composição de Tribunais Regionais  
Federais, de forma que o dispositivo emendado  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 153 - ..........................  
II - os demais, mediante promoção de Juízes  
Federais, com mais de dez anos de exercício, sendo  
metade por antiguidade e metade por merecimento." 
Justificativa:  

A sistemática do Substitutivo – exigindo sempre experiência profissional de dez anos para acesso aos Tribunais 
(vide Arts. 136; 153, I, 157, § 1°, a; 159, § único, b; 164, II, 165, III e 169 § 1°, a) – teria esta injustificável 
exceção, apequenando a importância dos Tribunais Regionais Federais diante dos demais tribunais, inclusive da 
Justiça dos Estados. O julgamento de segunda e, de regra, última instância reclama não apenas cultura, que se 
sedimenta através dos anos, mas experiência maior, maturidade jurídica, que só o tempo propicia. A presente 
emenda objetiva evitar essa situação de risco para tais julgamentos, adequando no dispositivo o requisito 
temporal ao requisito exigido nos demais dispositivos similares, mantendo a sistemática e a organicidade do 
Substitutivo.  
Parecer:   

   De acordo com os argumentos da excelente justificativa, pela aprovação. 
   
   EMENDA:28621 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda no.  
Inverta-se a numeração dos incisos I e II do  
art. 153, e dê-se ao no. II a seguinte redação:  
Art. 153 - .......................  
I - .............................  
II - quatro quintos, mediante promoção dos  
Juízes Federais, com mais de cinco anos de  
exercício, sendo metade por antiguidade e metade  
por merecimento. 
Justificativa:  

Aprimoramento da redação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28622 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda no.  
Dê-se ao § 1o. do art. 153 a seguinte redação:  
Art. 153 - ....................  
§ 1o. - Em todos os casos, a nomeação será  
precedida de elaboração de lista tríplice pelo  
Tribunal, a partir, quando for o caso, de  
indicação dos órgãos competentes da Ordem dos  
Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal. 
Justificativa:  

O sistema de lista sêxtupla, eliminado por esta emenda, é inteiramente desaconselhável.  
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Parecer:   

   Emenda não fundamentada. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29153 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda supressiva do art. 153 seus itens e  
parágrafos, do Substitutivo do Relator ao Projeto  
de Constituição.  
Art. 153 - Suprima-se  
I - Suprima-se  
II - Suprima-se  
§ 1o. - Suprima-se  
§ 2o. - Suprima-se 
Justificativa:  

A supressão dos dispositivos acima prende-se ao fato de, em emenda anterior, mais especificamente ao art. 139, 
se prever a edição de Lei Complementar estabelecendo a competência e demais condições de funcionamento de 
todos os Tribunais Superiores, seus graus e instâncias.  
Parecer:   

   Se vier a ser aprovado o Substitutivo referido na Justificação, ficando a matéria regulada alhures, os textos, 
cuja supressão desde já se propõe, serão eliminados na redação final.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32646 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Dispositivos Emendados - Artigos 152 e 153  
Artigos 152 e 153.  
Redijam-se, como art. 152 (renumerando-se):  
Art. 152 - Os Tribunais Regionais Federais  
serão criados em lei, que determinará a  
jurisdição, sede e número de membros.  
§ 1o. - Os Tribunais Regionais Federais  
constituir-se-ão de juízes nomeados pelo  
Presidente da República:  
a) mediante promoção de juízes federais  
indicados pelo respectivo Tribunal;  
b) um quinto dos lugares por advogados de  
notório saber jurídico e idoneidade moral, com  
mais de dez anos de prática forense e por membros  
do Ministério Público Federal com mais de dez anos  
de exercício, todos de idade superior a 35 anos.  
§ 2o. - A promoção de juízes federais ao  
Tribunal dar-se-á por antiguidade e  
por merecimento, alternadamente, observado o  
seguinte:  
a) a antiguidade apurar-se-á pelo tempo de  
efetivo exercício no cargo, podendo o Tribunal  
Regional Federal recusar o juiz mais antigo pelo  
voto da maioria absoluta de seus membros,  
repetindo-se a votação até se fixar a indicação;  
b) no caso de merecimento, a indicação ao  
Presidente da República far-se-á em lista tríplice  
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elaborada pelo Tribunal, nela podendo figurar  
apenas os juízes da respectiva região e sendo  
obrigatória a promoção do que nela constar pela  
quarta vez consecutiva.  
§ 3o. - Os lugares reservados a membros do  
Ministério Público Federal ou advogados serão  
preenchidos, respectivamente por membros do  
Ministério Público Federal da região ou advogados  
nela militantes, indicados em lista tríplice pelo Tribunal. 
Justificativa:  

Os Tribunais Regionais Federais constituirão a segunda instância da Justiça Federal. A emenda retifica-lhes a 
constituição.  
Parecer:   

   Repete o disposto no artigo 135 II C.  
Restringe a escolha dos advogados a alguns membros da OAB. A prática da advocacia, como prescreve o artigo 
71 do Estatuto (lei 4.215/63) não se restringe à atividade forense.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33568 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Redija-se da forma que se segue, o inciso I e  
o Parágrafo Único do Art. 153 do Substitutivo:  
"Art. 153 -  
I - um quinto dentre advogados, com mais de  
dez anos de atividade profissional, e membros do  
Ministério Público Federal, ou local, com mais de  
dez anos de carreira;  
Parágrafo Único - Em todos os casos, a  
nomeação será precedida de elaboração de lista  
tríplice pelo Tribunal, a partir, quando for o  
caso, de listas sêxtuplas, organizadas pelos  
órgãos competentes da Ordem dos Advogados do  
Brasil e do Ministério Público Federal ou local,  
conforme a hipótese." 
Justificativa:  

Se, acertadamente, do Superior Tribunal de Justiça (art. 150, § 1°, b) participará o Ministério Público local, o 
mesmo deverá ocorrer em referência aos Tribunais Regionais Federais, para os quais muito valerá a experiência 
dos membros do Parquet da região.  
Parecer:   

   A emenda não esclarece quando o Ministério Público local deverá organizar a lista sêxtupla. Ficaria 
duplamente beneficiado: Teria o privilégio de ascender, com exclusividade, ao Tribunal de Justiça e, competindo 
com o da União, ao Tribunal Regional Federal. Este ficaria em dificuldade para organizar lista tríplice, indicando 
membros do Ministério Público que perante este Tribunal não funcionam.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34731 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao item I do art. 153, a seguinte redação:  
"I - um quinto dentre advogados com mais de  
dez anos de efetiva atividade profissional e  
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membros do Ministério Público Federal com mais de  
dez anos de carreira; e" 
Justificativa:  

Justifica-se a presente emenda, considerando-se que “DE TODAS AS LIBERDADES, A MAIS INDIVISÍVEL É A 
DE EXPRESSÃO”.  
O parágrafo 48 do artigo 6° do Substitutivo assegura a “liberdade de expressão da atividade intelectual, artística 
e cientifica, sem censura ou licença”, não se faz necessário repetir no parágrafo supra citado, que “é vedada toda 
e qualquer censura de natureza política ou ideológica”. As ressalvas nominadas à proibição, sendo mantidas na 
redação em tela, oportunizarão, certamente, ações atentatórias à liberdade de expressão e de criação. Com a 
permanência das restrições em questão, abrir-se-á precedentes à censura proibitiva, uma vez que as mesmas 
referem-se a expressões altamente subjetivas, passíveis de múltipla interpretação. A ação censória de qualquer 
nível, deve ser alijada das atividades artístico-culturais, sendo que cada um responderá, de conformidade com a 
lei, pelos abusos que cometer. 
Parecer:   

   A fórmula proposta pela Emenda aperfeiçoa o texto.  
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34732 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao item II do art. 153, a seguinte redação:  
"II - os demais, mediante promoção de Juízes  
Federais com mais de dez anos de exercício, sendo  
metade por antiguidade e metade por merecimento." 
Justificativa:  

Acreditamos que somente após dez anos de exercício é que o Juiz adquire a experiência necessária para a 
instância superior.  
Parecer:   

   Argumentação de inteira procedência.  
Pela aprovação. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:01858 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLÁVIO ROCHA (PL/RN) 
Texto:   

   O Art. 128 da Seção III, do Capítulo IV - Do  
Poder Judiciário - em seu Parágrafo Único, passa a  
ter a seguinte redação, e por consequência, em  
razão da correlação de matérias, ficam também  
modificados, na forma a seguir, o "Caput" do Art.  
131, da Seção, IV, e o § 1o. do Art. 135, da Seção  
V, ambos do mesmo Capítulo IV:  
Art. 128 ....................................  
Parágrafo Único - "Os Ministros do Superior  
Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente  
da República, dentre brasileiros com mais de  
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos,  
não aplicável este último limite a juiz de  
carreira, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado  
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Federal, sendo:"  
SEÇÃO IV  
Art. 131 - "Os Tribunais Regionais Federais  
compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados,  
quando possível, na respectiva região e nomeados  
pelo Presidente da República dentre brasileiros  
com mais de trinta e menos de sessenta e cinco  
anos, não aplicável este último limite a juiz de  
carreira, sendo:"  
SEÇÃO V  
Art. 135 ....................................  
§ 1o. - "O Tribunal Superior do Trabalho  
compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos  
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e  
menos de sessenta e cinco anos, não aplicável este  
último limite a juiz de carreira, nomeados pelo  
Presidente da República após aprovação pelo Senado  
Federal, sendo:" 
Justificativa:  

O juiz de carreira, ao atingir a idade de sessenta e cinco anos, tem acumulado conhecimentos, experiência 
profissional e jurisprudencial que, certamente, lhe possibilitarão proferir decisões do mais alto nível de 
amadurecimento e sabedoria, para maior prestígio e fortalecimento do Poder Judiciário, máxime de suas 
estruturas superiores de decisão, em plena consonância com os interesses mais genuínos da sociedade 
brasileira. Procedimento distinto, no que concerne ao tratamento a dispensar em razão do requisito de idade 
vital, física exclusivamente, constituirá desapreço, desconhecimento do potencial humano e da capacidade 
efetiva do magistrado de carreira, além de significar motivo e fator de grave e irremovível desestímulo à própria 
carreira, fomentando ou precipitando a saída do Judiciário de quadros de valor reconhecido, daqueles que 
melhor assimilaram a adequação das normas, aos fatos sociais proferindo decisões mais Justas. Sairão estes 
juízes, incitados pela norma que, em tese, os penaliza, ou lhes acata a possibilidade ou perspectiva de progresso 
e valorização na carreira, para outros campos de trabalho, onde se valorize o seu acervo cultural, ficando 
gravemente desfalcado o Judiciário e sacrificada cruel e injustamente uma vocação ao serviço da Justiça e da 
Pátria. A regra normal e basilar é que o profissional alcance, nesta idade e fase da vida, a plenitude da 
maturidade do conhecimento e o cunhado maior da experiência. Atende a este princípio consagrado, que a 
cultura sedimentada pela maturidade plena da sabedoria e moderação alcança os objetivos sociais de harmonia 
e paz entre os cidadãos. Por estas razões, a proposição oferecida em defesa do Juiz pátrio. 
Parecer:   

   Pela rejeição.  
A emenda estabelece privilégio que não se conforma com os princípios de igualdade de todos perante a lei.  
Irrepreensível o texto do Projeto constitucional que deve ser mantido. 
 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO IV 
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUIZES FEDERAIS 
Art. 128. Os órgãos da Justiça Federal são os seguintes: 
I – Tribunais Regionais Federais. 
II – Juízes Federais. 
Art. 129. Os Tribunais Regionais Federais compõe-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, 

na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 47  
 

 

sessenta a cinco anos, sendo: 
I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério 
Público Federal com mais de dez anos de carreira. 
II – os demais, mediante promoção de Juízes Federais, com mais de cinco anos de exercício, metade por 
antiguidade e metade por merecimento. 
Parágrafo 1º Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice pelo Tribunal, na 
forma da lei. 
Parágrafo 2º A lei disciplinará a remoção ou a Permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará 
a sua jurisdição e sede. 
[...] 
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     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
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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: 
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. 
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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:00704 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   

   Suprima-se o § 1o. do artigo 113 do Projeto,  
renumerando-se o atual § 2o. como parágrafo único. 
Justificativa:  

Vem de longa data a ideia de se regionalizar o segundo grau da Justiça Federal, restando vitoriosa no âmbito da 
Assembleia Nacional Constituinte, que a consagrou nos artigos 113 e 114 do Projeto a ser apreciado em segundo turno.  
O exame acurado dos mencionados dispositivos revela que, dentre os quatro quintos de cargos nos Tribunais Regionais 
Federais, a serem providos mediante promoção de Juízes Federais, metade deve sê-lo por antiguidade e metade por 
merecimento, todavia. “Em todos os casos, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice pelo Tribunal na 
forma da lei”. (§ 1° do art. 113).  
Ora constitui tradição do direito público brasileiro que as vagas nos tribunais de segundo grau, reservadas a integrantes 
da magistratura de carreira, sejam preenchidas por antiguidade e por merecimento, alternadamente. Fiel a essa tradição, 
a Assembleia Nacional Constituinte preservou dito critério em outros dispositivos (art. 98, inciso II, art. 121, p.u., inc. I).  
Confrontando-se os preceitos já aprovados, observa-se que:  
a) norma geral prevê o acesso de magistrados de carreira aos tribunais de segundo grau por antiguidade e por 
merecimento, alternadamente, sem exigir, porém, para o caso de antiguidade, que a escolha seja precedida de 
elaboração de lista tríplice (art. 98, inciso II);  
b) norma especial, restrita à Justiça do Trabalho, prevê a promoção de Juízes do Trabalho aos Tribunais Regionais do 
Trabalho por antiguidade e por merecimento, alternadamente sem exigir, também, para o caso de antiguidade, que a 
escolha seja precedida de elaboração de lista tríplice (art. 121, p.u., inc. I);  
c) norma especial (art. 113, § 1°), restrita à Justiça Federal, prevê a promoção de Juízes Federais aos Tribunais 
Regionais Federais, metade por antiguidade e metade por merecimento, MAS SUJEITA A ESCOLHA, EM TODOS OS 
CASOS, E, PORTANTO, TAMBÉM NO CASO DE ANTIGUIDADE, À PRÉVIA ELABORACAO DE LISTA TRIPLICE.  
Considerando-se que a norma especial afasta a aplicação da norma geral, fácil é concluir que, no âmbito da Justiça 
Federal, as promoções aos Tribunais Regionais, MESMO EM CASO DE ANTIGUIDADE, restam adstritas à prévia 
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elaboração de uma lista tríplice, exigência essa que torna letra morta a alternância entre os critérios da antiguidade e do 
merecimento. Demais, se subsistir a contradição entre dois preceitos do mesmo texto constitucional, instaurar-se-á o 
império da perplexidade ou o tratamento discriminatório em relação à Justiça Federal, porquanto o que diz um dispositivo 
(art. 98, inc. II) resta desdito por outro ou, pelo menos, conflitante com aquele (art. 113, § 1°).  
O ideal consistirá, certamente, em se consagrar o princípio de alternância de critérios, apurando-se a antiguidade 
exclusivamente através das formas habituais (maior tempo de serviço no cargo de Juiz Federal, maior tempo de serviço 
na magistratura em geral, maior tempo de serviço público em geral) e promovendo-se automaticamente o mais antigo da 
lista de juízes, sem elaboração de lista tríplice e apurando-se o merecimento pelas formas que o Estatuto da Magistratura 
vier a estabelecer (art. 98, inc. II, letra “c”).  
Para sanar o problema, propõe-se a presente emenda supressiva do § 1° do art. 113, renumerando-se o § 2°, o que não 
afetará o critério para o provimento dos cargos destinados a membros do Ministério Público e a advogados, eis que a sua 
situação já se acha definida no art. 99.  
Parecer:   

   Objetiva a emenda apresentada supressão da lista tríplice, no caso de membros dos Tribunais Regionais Federais. A  
regra formulada aplica-se, contudo, apenas ao caso de vagas a serem providas por advogados ou membros do Ministério 
Público, pelo critério do merecimento, já que as vagas destinadas a juízes têm regra própria de provimento, expressa no 
mesmo artigo, inciso II.  
Em função do mandato conferido ao Relator na sessão plenária da Assembléia Nacional Constituinte de 06 de abril de  
1988 (cf. Mapa Demonstrativo da Matéria Aprovada em Primeiro Turno, p.77) e com o subsídio das emendas 2T00832-5 
e 2T00704-3, fica dada a seguinte redação ao art. 113, § 1o.:  
"No caso de advogado ou membro do Ministério Público, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice pelo  
Tribunal, na forma da Constituição". 
   
   EMENDA:00832 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do artigo 113  
com reflexos no § 7o. do artigo 31 das Disposições  
Constitucionais Transitórias.  
SUPRIMI-SE o § 1o. do artigo 113 do Projeto  
de Constituição. Em consequência, deve ser  
suprimida a expressão "mediante lista tríplice",  
contida no § 7o. do artigo 31 das disposições  
constitucionais transitórias, em face da conexão  
dos dispositivos. 
Justificativa:  

O dispositivo cuja supressão é proposta, materializa equívoco que deve ser expungido do texto da nova Carta, por 
diversas razões, destacando-se as seguintes.  
a) Na composição dos Tribunais Regionais Federais, ressalvadas as vagas asseguradas ao quinto de advogados e 
membros do Ministério Público, as demais serão providas pela promoção de Juízes Federais (metade por antiguidade e 
metade por merecimento – artigo 113, 11).  
b) Nas disposições gerais do Poder Judiciário, (capítulo III, seção I), como regra geral, ficou estabelecido que “o acesso 
aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apuradas na última entrância ou, 
onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, observados o inciso II e a 
classe de origem (artigo 98, III). Ao se referir à composição dos Tribunais Regionais do Trabalho, o texto constitucional 
em elaboração (artigo 121, I) não deixa dúvidas que o critério a ser adotado é aquele previsto no artigo 98, III 
(disposições gerais).  
c) Com efeito, resulta evidenciada a desnecessidade da lista tríplice para indicação de Juízes Federais à promoção, pelo 
critério de antiguidade.  
De outra parte, deve-se registrar que o sistema da alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento, isento 
aquele da exigência da lista tríplice é o tradicional. A prevalecer o dispositivo emendado, a nova Constituição estará 
consagrado intolerável discriminação contra os Juízes Federais mais antigos, submetendo todas as promoções ao 
sistema aleatório que emerge da elaboração de lista tríplice e subsequente escolha pelo chefe do Poder Executivo.  
É pacífico, que o harmonioso sistema da alternância entre o transparente critério da antiguidade e o casual critério do 
merecimento serve para homenagear a experiência e a constância profissionais dos mais antigos e, simultaneamente, o 
carisma, o entusiasmo e, algumas vezes, até mesmo o talento dos menos antigos. A adoção de tal sistema, sem dúvida 
nenhuma, trará mais independência e respeitabilidade à Justiça Federal, em seus dois graus de jurisdição.  
As justificativas para supressão do § 1° do artigo 113, por via reflexa, sustentam a supressão da expressão “mediante 
lista tríplice” constante do § 7° do artigo 31, das disposições constitucionais transitórias. 
Parecer:   

   Objetiva a emenda apresentada supressão da lista tríplice, no caso de membros dos Tribunais Regionais Federais. A  
regra formulada aplica-se, contudo, apenas ao caso de vagas a serem providas por advogados ou membros do Ministério 
Público, pelo critério do merecimento, já que as vagas destinadas a juízes têm regra própria de provimento, expressa no 
mesmo artigo, inciso II.  
Em função do mandato conferido ao Relator na sessão plenária da Assembléia Nacional Constituinte de 06 de abril de  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  

 

1988 (cf. Mapa Demonstrativo da Matéria Aprovada em Primeiro Turno, p.77) e com o subsídio das emendas 2T00832-5 
e 2T00704-3, fica dada a seguinte redação ao art. 113, § 1o.:  
"No caso de advogado ou membro do Ministério Público, a nomeação será precedida de elaboração de lista tríplice pelo  
Tribunal, na forma da Constituição". 
   
   EMENDA:01597 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAIMUNDO BEZERRA (PMDB/CE) 
Texto:   

   Art. 113, caput, e " 1o. - Projeto (B).  
SUPRIMIR do texto do caput do artigo 113 a  
expressão "e nomeados pelo Presidente da  
República"; e SUBSTITUIR no texto do § 1o. do  
artigo 113 a expressão "em todos os casos" por  
"quando for o caso". 
Justificativa:  

O artigo 101, inciso I, letra “f”, do Projeto (B), atribui privativamente aos tribunais a competência para “PROVER, NA 
FORMA PREVISTA NESTA CONSTITUIÇÃO, OS CARGOS DE JUIZES DE CARREIRA DA RESPECTIVA 
JURISDIÇÃO”. Tal dispositivo, inerente à autonomia que o Projeto assegura ao Poder Judiciário entra em contradição 
com os dispositivos acima questionados porque (a) mantém a ingerência do Poder Executivo no provimento, por 
promoção, de juízes de carreira e (b) obriga a desnecessária lista tríplice, que não tem sentido seja elaborada pelo 
tribunal para si mesmo.  
Parecer:   

   A presente Emenda tem por objetivo suprimir do caput do art. 113 a expressão "e nomeados pelo Presidente da 
República" e substituir no § 1o. a expressão "em todos os casos" por "quando for o caso", para evitar a ingerência do 
Poder Executivo na promoção de juízes de carreira.  
Entendemos que, face aos entendimentos até agora mantidos durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, 
o art. 113 deve ser mantido como foi aprovado no 1o. Turno, conservando-se o sistema de nomeação dos juízes para  
os Tribunais Regionais Federais como foi proposto. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00291 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Altere-se, para compatibilizar a redação, a  
parte final do Inciso II, do art. 107, trocando-se  
as palavras "metade..." e "metade..." por  
"altamente", ficando assim redigido:  
"Art. 107 -  
.................................................  
II - os demais, mediante promoção de juízes  
federais com mais de cinco anos de exercício, por  
antiguidade e merecimento, alternadamente." 
Justificativa:  

Os dispositivos da parte geral, que tratam de promoção, adotaram uniformemente a redação por “antiguidade e 
merecimento, alternadamente”. Conforme se pode verificar, o art. 93, inciso II, dispõe: “promoção de entrância para 
entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, observado o seguinte” e no inciso III, estabelece “o acesso aos 
tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente,...”.  
 
   EMENDA:00559 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PTB/RS) 
Texto:   

   Artigo 104, inciso II e Artigo 107, inciso I.  
Incluir nos dispositivos citados a expressão "da  
Advocacia-Geral da União, ficando assim a  
redação"...membros da Advocacia-Geral e do  
Ministério Público Federal...". 
Justificativa:  

Considerando que o texto do Projeto “C” em sua redação final assegura acesso à composição do Superior Tribunal de 
Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, afigura-se de inteira justiça que os membros da Advocacia-Geral da União, na 
sua condição de defensores da União em Juízo igualmente sejam incluídos nos referidos dispositivos.  

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 107 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.  

 

 


