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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. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária, 
que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em 
lei. 
      Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas 
aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. 
 

 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 
 

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 

 

                                                      
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
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
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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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

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. 

[...] 

Art. 31 - Os Territórios Federais do Amapá, Roraima e Fernando de Noronha ficam 

sob a jurisdição, respectivamente, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, 

Amazonas, Acre e Pernambuco. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 23 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituir-se-á numa sessão 

judiciária, que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o 

estabelecido em lei. 

[...] 

Art. 34 - Os Territórios Federais do Amapá, Roraima e Fernando de Noronha ficam 

sob a jurisdição, respectivamente, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, 

Amazonas, Acre e Pernambuco. 

 

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 

 

 

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: 4.  

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

. 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 82 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá 

uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas 

segundo o estabelecido em lei.  

Parágrafo único. Nos Territórios Federais a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma que a lei dispuser, 

estando o Território de Fernando de Noronha, compreendido na seção judiciária do 

Estado de Pernambuco. 

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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FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 110 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção 

judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o 

estabelecido em lei.  

Parágrafo único - Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma que a lei dispuser, 

estando o Território de Fernando de Noronha compreendido na seção judiciária do 

Estado de Pernambuco. 

 

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 

 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 214 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá 

uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas 

segundo o estabelecido em lei.  

Parágrafo único - Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma que a lei dispuser, 

estando o Território de Fernando de Noronha compreendido na seção judiciária do 

Estado de Pernambuco. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 210 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma Seção 

Judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e Varas localizadas segundo o 

estabelecido em lei.  

Parágrafo único - Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma que a lei dispuser, 

estando o Território de Fernando de Noronha compreendido na Seção Judiciária do 

Estado de Pernambuco. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

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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Plenário e 
populares 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 156 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção 

judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o 

estabelecido em lei.  

Parágrafo único - Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma que a lei dispuser, 

estando o Território de Fernando de Noronha compreendido na seção judiciária do 

Estado de Pernambuco. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 129 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção 

judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o 

estabelecido em lei.  

Parágrafo único - Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma que a lei dispuser, 

estando o Território de Fernando de Noronha compreendido na seção judiciária do 

Estado de Pernambuco. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 134. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária 

que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido 

em lei.  

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos 

juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma que a lei dispuser, ficando 

o Território de Fernando de Noronha compreendido na Seção Judiciária do Estado 

de Pernambuco. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2040, art. 132. 

 

Nota: durante a votação das Disposições Transitórias, foi aprovada a extinção do 

Território de Fernando de Noronha e a incorporação de sua área ao Estado de 

Pernambuco. Nesse sentido, ficou prejudicada a parte final do parágrafo único. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 30/6/1988, a partir da 

p. 11719. 

 

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

2º) 

Art. 116. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária 

que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido 

em lei.  

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos 

                                                      
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/273anc30jun1988.pdf
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juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. 

 

Nota: Uma nova redação foi dada pelo relator para o parágrafo único, conforme 

relatório geral, volume 299, página XI transcrito abaixo: 

“Art. 116, parágrafo único: Tendo em vista sua incorporação ao Estado de 

Pernambuco, deixei de fazer alusão ao Território de Fernando de Noronha.” 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária 

que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido 

em lei.  

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos 

juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção 

judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o 

estabelecido em lei.  

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas 

aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. 

  

 

 
  

https://www.camara.leg.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00076 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   CAPÍTULO  
[...] 
SEÇÃO V  
Os Juízes Federais  
Art. Os juízes federais serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhido em lista  
tríplice organizada pelo Tribunal Federal de  
Recursos.  
§ 1o. O provimento inicial do cargo far-se-á  
mediante concurso público de provas e títulos,  
organizado pelo Tribunal Federal de Recursos, a  
que podem habilitar-se candidatos diplomados em  
direito, que sejam brasileiros natos, maiores de  
25 anos e comprovada idoneidade moral.  
§ 2o. Sempre serão indicados em lista  
tríplice para nomeação os três primeiros  
candidatos classificados no concurso público de  
títulos e provas.  
§ 3o. Cada Estado, bem como o Distrito  

Federal, constituirá uma Seção Judiciária, que  
terá por sede a respectiva Capital e varas  
Localizadas, nos termos estabelecidos em lei.  
§ 4o. Nos Territórios Federais, a jurisdição  
e as atribuições cometidas aos juízes federais  
caberão aos juízes da justiça local, na forma que  
a lei dispuser.  
[...] 
Justificativa: 

É de impostergável oportunidade que se dê uma nova estrutura ao Poder Judiciário, trazendo para o relevo 
constitucional o Ministério Público, que passa integrar aquele poder. 
Propõe-se, então, uma nova estrutura do Poder Judiciário, seja no que diz respeito aos órgãos judicantes, ao 
Ministério Público e às garantias e prerrogativas de ambos. 
   
   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  

                                                      
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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Do Poder Judiciário  
[...] 
SEÇÃO VI  
Dos Juízes Federais  
Art. Os Juízes federais serão nomeados pelo  
Presidente do TSF, escolhidos, sempre que possível  
em lista tríplice, organizada pelo respectivo  
Tribunal Regional Federal.  
§ 1o. O provimento do cargo far-se-á mediante  
concurso público de provas e títulos, devendo os  
candidatos atender aos requisitos de idoneidade  
moral e de idade superior a vinte e cinco anos e  
inferior a quarenta, além dos especificados em lei.  
§ 2o. 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, quando não se  
encontrarem no exercício de substituição.  
Art. Cada Estado, bem como o Distrito  

Federal, constituirá uma Seção Judiciária, que  
terá por sede a respectiva Capital, e vara  
localizadas segundo o estabelecido em lei.  
Parágrafo único. Nos territórios de Amapá e  
Roraima, a jurisdição e as atribuições cometidas  
aos Juízes federais caberão aos Juízes da Justiça  
local, na forma que a lei dispuser. O Território  
de Fernando de Noronha compreender-se-á na Seção  
Judiciária do Estado de Pernambuco.  
[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00390 PARCIALMENTE APROVADA 
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. 21 a seguinte redação:  
"Art. 21. 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 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;  
II - julgar, em grau de recurso, as causas  
decididas pelos juízes federais da região.  
§ 1o. Cada Estado, bem como o Distrito  

Federal, constituirá uma Seção Judiciária, que  
terá por sede a respectiva Capital, e varas  
localizadas segundo o estabelecido em lei.  
§ 2o. Nos Territórios do Amapá e Roraima, a  

jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes  
federais caberão aos juízes da Justiça local, na  
forma que a lei dispuser. O Território de Fernando  
de Noronha compreender-se-á na Seção Judiciária do  
Estado de Pernambuco.  
§ 3o. Os juízes federais serão nomeados pelo  
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Presidente da República, escolhidos, sempre que  
possível, em lista tríplice, organizada pelo  
respectivo Tribunal Regional Federal.  
§ 4o. O provimento do cargo far-se-á mediante  
concurso público de provas e títulos, organizado  
pelo Tribunal Regional Federal, com a participação  
da Ordem dos Advogados do Brasil, devendo os  
candidatos atender os requisitos de idoneidade  
moral e de idade superior a vinte e cinco anos e  
inferior a quarenta e cinco, além dos  
especificados em lei.  
§ 5o. A lei poderá atribuir a juízes federais  
exclusivamente funções de substituições, em uma ou  
mais Seções Judiciárias, e, ainda, as de auxílio a  
juízes titulares de varas, quando não se  
encontrarem no exercício de substituição." 
Justificativa: 

A competência para processar e julgar os feitos judiciais elencados na emenda, além de se adequar ao segundo 
grau de jurisdição em que se posicionam os Tribunais Regionais Federais, segue a linha tradicional da 
determinada por lei, desde quando criada a Justiça Federal.  
Os parágrafos aditados disciplinam a jurisdição dos juízes federais e os critérios de provimento, nomeação e 
atribuições que lhes podem ser cometidas nas hipóteses de substituição.  
É a justificativa para a emenda que esperamos seja aprovada.  
   
   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. 21. Cada Estado, bem como o Distrito  
Federal, constituirá pelo menos uma Seção  
Judiciária, com sede na respectiva Capital.  
§ 1o. Observados os critérios fixados em lei  
complementar, poderão ser criadas Seções  
Judiciárias ou Varas da Justiça Federal fora das  
Capitais dos Estados, tendo em conta, entre outros  
fatores, a densidade demográfica, o  
desenvolvimento econômico e a existência de portos  
ou aeroportos de grande movimento na região.  
§ 2o. Lei Complementar preverá o aumento  
compulsório das Varas da Justiça Federal, em  
função da verificação estatística do crescimento  
do número de litígios, por ato do Conselho da  
Justiça Federal.  
§ 3o. Nos Territórios, a jurisdição e as  
atribuições cometidas aos juízes federais caberão  
aos Juízes da Justiça local, na forma que a lei  
dispuser. O Território de Fernando de Noronha  
compreender-se-á na Seção Judiciária do Estado de  
Pernambuco."  
[...] 
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:00507 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  
 

 

Comissão:   

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

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Parecer do relator:  
[...] 
- Adicione § ao artigo 21:  
"Parágrafo único. Nos Territórios do Amapá,  
Roraima, a jurisdição e as atribuições cometidas  
aos juízes federais caberão aos juízes da justiça  
local, na forma que a lei dispuser. O Território  
de Fernando de Noronha compreender-se-á na Seção  
Judiciária do Estado de Pernambuco."  
[...] 
Justificativa: 

Apesar de o Anteprojeto trazer importantes inovações, ainda carece de algumas emendas. 
Os Tribunais Superiores precisam ter sua competência especializada por matéria, que é preferível ao aumento 
do número dos Ministros em um mesmo Tribunal dividido em turmas. Há um clamor por mais Ministros para que 
os julgamentos tenham desenvolvimento normal. Preferimos dar a melhor resposta: especializar e prever mais 
tribunais.  
É preciso, também, abrir o processo de elaboração legislativa na área de Justiça para que os legisladores e os 
titulares do Executivo tenham iniciativa nesta matéria.  
   
   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  
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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,  
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 IV 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 ser/a de colaborar e contribuir no aprimoramento do Anteprojeto, de 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:00358 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se à seção III do Capítulo I do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário  
esta Redação:  
Seção III  
Do Tribunal e Juízes Federais  
Art. O Tribunal Federal de Recursos compõe-se  
de vinte e sete ministérios vitalícios nomeados  
pelo Presidente da República e aprovados por 2/3  
do Senado Federal, salvo quanto à Juízes Federais  
indicados pelo Tribunal.  
Parágrafo Único. Para compor o Tribunal  
Federal de Recursos, serão escolhidos dezenove  
entre Magistrados, quatro dentre membros do  
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Ministério Público Federal e Quatro dentre  
advogados maiores de trinta e cinco anos, de  
notável jurídico e reputação ilibada.  
Art. Compete ao Tribunal Federal de Recursos:  
I) processar e julgar originariamente:  
a) as revisões criminais e as ações  
rescisórias de seus julgados;  
b) os juízes federais, os juízes do trabalho  
e os membros dos Tribunais Regionais do trabalho,  
bem como dos Tribunais de Contas dos Estados e do  
Distrito Federal e os do Ministério Público da  
União, nos crimes comuns e nos de  
responsabilidade;  
c) os mandados de segurança contra ato de  
Ministério de Estado, do Presidente do Próprio  
Tribunal ou de suas câmara, turmas, grupos ou  
seções; diretor-geral da Polícia Federal ou de  
juiz federal;  
d) os habeas corpus, quando a autoridade  
coatora for Ministro de Estado ou a responsável  
pela direção geral da Polícia Federal ou juiz  
federal; e  
e) os conflitos de jurisdição entre juízes  
federais a ele subordinados e entre juízes  
subordinados a Tribunais diversos;  
II - Julgar, em grau de recursos, as causas  
decididas pelos juízes federais.  
Art. Os juízes federais serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhido em lista  
tríplice organizada pelo Tribunal Federal de  
Recursos.  
§ 1o. o provimento inicial do cargo far-se-á  
mediante concurso público de provas e títulos,  
organizado pelo Tribunal Federal de Recursos, a que  
podem habilitar-se candidatos diplomados em  
direitos, que sejam brasileiros natos, maiores de  
25 anos e comprovada idoneidade moral.  
§ 2o. Sempre serão indicados em lista  
tríplice para nomeação os três primeiros  
candidatos classificados no concurso público de  
títulos e provas.  
§ 3o. Cada Estado, bem como o Distrito  

Federal, constituirá uma seção Judiciária, que  
terá por sede a respectiva Capital e varas  
localizadas, nos termos estabelecidos em lei.  
§ 4o. Nos Territórios Federais, a jurisdição  
e as atribuições cometidas aos juízes federais  
caberão aos juízes da justiça local, na forma que  
a lei dispuser.  
Art. Aos juízes federais compete processar e  
julgar em primeira instância:  
I - As causas em que a União, entidade  
autárquica, empresa pública federal, fundação de  
direito público forem interessadas na condição de  
autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de  
falências e as sujeitas à justiça Eleitoral e à Militar;  
II - As causas entre estado estrangeiro ou  
organismo internacional e Municípios ou pessoa  
domiciliada ou residente no Brasil;  
III - As causas fundadas em concessão federal  
mediante contrato celebrado com a União;  
IV - As causas movidas com fundamento em  
contrato ou tratado do Brasil com outras nações;  
V - As causas entre Estados estrangeiros e  
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pessoa domiciliada no Brasil;  
VI - As questões entre um Estado e habitantes  
de outro, ou domiciliados em País estrangeiro, ou  
contra autoridade administrativa federal, quando  
fundada em lesão de direito individual, por ato ou  
decisão da mesma autoridade.  
VII - As questões de direito marítimo e  
navegação no oceano ou nos rios e lagos do país, e  
de navegação aérea;  
VIII - As questões de direito internacional privado;  
IX - Os crimes cometidos a bordo de navios ou  
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça  
Militar;  
X - Os mandatos de segurança contra atos de  
autoridades federais, ressalvados os casos de  
competência dos tribunais federais;  
XI - Os habeas-corpus, quando se tratar de  
crime de sua competência, ou quando o  
constrangimento provier de autoridades federais,  
cujos atos não estejam diretamente subordinados a  
outra jurisdição.  
XII - As causas propostas perante outros  
juízes, se a União nela intervier, como  
assistente ou oponente, passarão a ser da  
competência do juízo federal respectivo;  
XIII - As controvérsias sobre bens e direitos  
agrários e os crimes cometidos decorrentes das  
pendências fundiárias, cujo conhecimento lhes  
esteja atribuído. 
Justificativa: 

O Anteprojeto foi bastante ideológico e afastou-se das tradições constitucionais brasileiras. Devemos fazer como 
que certos princípios fundamentais sejam resguardados.  
Se elaborarmos uma Carta Constitucional muito distanciada das tradições, certamente estaremos introduzindo 
um elemento de confusão perante o indivíduo comum, o cidadão que não é muito letrado e que já se acostumou, 
durante sua vida, com certas estruturas. No caso do Poder Judiciário, o homem do povo já conhece 
razoavelmente as atribuições de cada órgão e certamente ficaria confuso com as novidades que o anteprojeto 
apresenta.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00399 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 ao art. 34 do Anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Judiciário Público.  
Dê-se ao art. 34 do Anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, a seguinte redação:  
"Art. 34 - Os Territórios Federais do Amapá,  
Roraima e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e  
Pernambuco". 
Justificativa: 

A presente emenda objetiva excluir o Estado do Acre do dispositivo em tela, eis que, em se tratando de três 
Territórios, seus Tribunais Regionais Eleitorais devem ficar sob a jurisdição de três Estados e não quatro.  
E a justificativa que esperamos.  
Parecer:   

   Aprovada. 
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   EMENDA:00407 REJEITADA 
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 aditiva à Seção VIII - Dos Tribunais e  
Juízes dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios do anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Judiciário e do Ministério Público.  
Acrescente-se à Seção VIII - Dos Tribunais e  
Juízes dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios do Anteprojeto, o seguinte dispositivo:  
"Art. ... - O Território Federal de Roraima,  
o Território Federal do Amapá e o Território  
Federal de Fernando de Noronha, estão compreendidos  
na jurisdição do Estado do Amazonas, na do Estado  
do Pará, e na do Estado de Pernambuco, respectivamente". 
Justificativa: 

Atualmente, a administração da Justiça dos Territórios Federais e da competência do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, sediado na capital da União, cuja distancia por demais longínqua das comarcas daquelas 
unidades da Federação, tanto as das suas capitais como principalmente as do Interior, tais como Caracaraí, 
Mazagão, Calçoene, Amapá e Oiapoque, torna inviável uma gestão a contento, a ponto de hoje se encontrarem 
relegadas ao quase completo abandono.  
Além deste aspecto, também não se justifica que as impetrações de habeas corpus e de mandados de 
segurança com pedidos de liminar, bem assim a interposição de apelações ou quaisquer outros recursos tenham 
de percorrer milhares de quilômetros até chegarem ao Tribunal com sede em Brasília. Isto sem contar com a 
repetição do mesmo percurso de ida e volta por forca do pedido de informações à autoridade apontada como 
coatora ou reclamada e da respectiva resposta.  
A vinculação judiciaria dos Territórios Federais aos Estados que lhes são mais próximos, por certo virá em favor 
da celeridade no tramite processual, importando em economia de tempo e de despesas com deslocamento dos 
advogados e das partes litigantes.  
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01444 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA No.  
(Anteprojeto da Subcomissão. do Poder Judic. e do M. Público)  
Inclua-se no art. 23, o parágrafo único, com a seguinte redação:  
Art. 23......................................  
Parágrafo único. Nos territórios Federais, a  
jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes  
federais caberão aos juízes da justiça local, na  
forma que a lei dispuser.  
O Território de Fernando de Noronha  
compreender-se-á na Seção Judiciária do Estado de  
Pernambuco. 
Justificativa: 

A norma, com pequena diferença redacional, consta da atual Constituição. E justifica-se, pois, a pequena soma 
de serviço nos territórios não recomenda a existência de Vara Federal.  
Parecer:   

   Aprovada. 
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___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00424 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Inclua-se ao Substitutivo do Relator, as  
modificações abaixo relacionadas, referentes ao  
Art. 76 e seguintes:  
[...] 
Seção V  
Os Juízes Federais  
Art. Os juízes federais serão nomeados pelo  
Presidente da República, escolhidos em lista  
tríplice organizada pelo Tribunal Federal de Recursos.  
§ 1o. O provimento inicial do cargo far-se-á  
mediante concurso público de provas e títulos,  
organizado pelo Tribunal Federal de Recursos, a  
que podem habilitar-se candidatos diplomados em  
direito, que sejam brasileiros natos, maiores de  
25 anos e comprovada idoneidade moral.  
§ 2o. Sempre serão indicados em lista  
tríplice para nomeação os três primeiros  
classificados no concurso público de títulos e  
provas.  
§ 3o. Cada Estado, bem como o Distrito  

Federal constituirá uma Seção Judiciária, que terá  
por sede a respectiva Capital e varas localizadas,  
nos termos estabelecidos em lei.  
§ 4o. Nos Territórios Federais, a jurisdição  

e as atribuições cometidas aos juízes federais  
caberão aos juízes da justiça local, na forma que  
a lei dispuser.  
[...] 
Justificativa: 

É de impostergável oportunidade que se dê uma nova estrutura ao Poder Judiciário, trazendo para o relevo 
constitucional o Ministério Público, que passa integrar aquele poder. 
Propõe-se, então, uma nova estrutura do Poder Judiciário, seja no que diz respeito aos órgãos judicantes, ao 
Ministério Público e às garantias e prerrogativas de ambos. 
Parecer:   

   Abrangendo quase toda a matéria relativa ao Judiciário, esta emenda entra em contradição com o texto do 
Substitutivo, que mantenho. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00440 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se a redação dos Art. 76 a 83 do  
Substitutivo Egídio Lima pelo seguinte:  
[...] 
Seção VI  
Dos Juízes Federais  
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Art. 80. Os Juízes Federais serão nomeados  
pelo Presidente da República, observando o  
disposto no art. 62, I.  
Parágrafo 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 vara,  
quando não encontrarem em exercício de  
substituição.  
Art. 81. Cada Estado, bem como o Distrito  

Federal, constituirá uma Seção Judiciária, com  
sede na respectiva Capital, e vara localizadas  
segundo o estabelecido em lei, que lhes fixará a  
jurisdição.  
Art. 82. Nos Territórios Federais a  

jurisdição e as atribuições cometidas aos Juízes  
Federais caberão aos Juízes locais, salvo no  
Território Fernando de Noronha, que compreender-se-á  
na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco.  
[...] 
Justificativa: 

Como já foi explicado, trata-se de uma solução conciliatória a criação concomitante do Tribunal Superior Federal 
e do Tribunal Superior da Justiça, de modo a se compatibilizar a ideia da Subcomissão do Poder Judiciário e do 
Ministério Público com a proposta do relator da Comissão da Organização dos Poderes, evitando-se com isso, 
os inconvenientes do gigantismo de um só Tribunal Superior para a Justiça Federal e a Justiça Estadual.  
A substituição dos dispositivos referentes aos Tribunais Regionais Federais e ou Juízes Federais de Primeira 
Instância impõe-se pela necessidade de melhorar-se a estrutura do substitutivo, no particular até unindo-se, por 
exemplo, os Tribunais Regionais Federais a competência para administrar a Justiça Federal em sua respectiva 
Região e retirando-se da Justiça Federal a competência para processar e julgar as ratificações dos protestos 
formados a bordo de navios ou aeronaves, como previstos no § 4° do artigo 81 do substitutivo, por que, a partir 
do momento em que as questões do direito marítimo e aéreo passaram para a Justiça Estadual, com a EC 7/77, 
o dispositivo deveria ter sido suprimido.  
Parecer:   

   Pretende ser uma ideia conciliatória entre dois posicionamentos já assumidos. Continuo acreditando que o 
texto do Substitutivo é melhor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00847 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dar nova redação à Seção IV do Substitutivo:  
Seção IV  
Dos Tribunais e Juízes Federais  
[...]  
Art. 23 - 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.  
Art. 24 - Aos juízes federais compete  
processar e julgar em primeiro grau:  
I - as causas em que a União, entidade  
autárquica ou empresa pública federal forem  
interessadas na condição de autoras, rés,  
assistentes ou opoentes, exceto as de falência e  
as sujeitas à Justiça Eleitoral e ao Trabalho.  
II - as causas entre Estados estrangeiros ou  
organismo internacional e municípios ou pessoa  
domiciliada ou residente no Brasil;  
III - as causas fundadas em tratado ou  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  
 

 

contrato da União com Estado estrangeiro ou  
organismo internacional;  
IV - os crimes praticados em detrimento de bens,  
serviços ou interesses da União, suas autarquias e  
empresas públicas, ressalvada a jurisdição da  
Justiça Eleitoral;  
V - os crimes previstos em tratado ou  
convenção internacional em que, iniciada a  
execução no País, seu resultado ocorreu ou deveria  
ter ocorrido no estrangeiro ou, reciprocamente,  
iniciada no estrangeiro, seu resultado ocorreu ou  
deveria ter ocorrido no Brasil;  
VI - os habeas corpus em matéria criminal de  
sua competência ou quando o constrangimento  
provier de autoridade cujos atos não estejam  
diretamente sujeitos a outra jurisdição federal;  
VII - os mandados de segurança contra ato de  
autoridade federal, como tal definida em lei,  
excetuados os casos de competência dos Tribunais  
Federais;  
VIII - os crimes cometidos a bordo de navios  
ou aeronaves;  
IX - os crimes de ingresso ou permanência  
irregular de estrangeiro;  
X - as causas referentes a nacionalidade,  
inclusive a respectiva opção, e a naturalização;  
XI - a execução de carta rogatória, após o  
exequatur e de sentença estrangeira, após a  
homologação.  
§ 1o. - As causas em que a União for autora  
serão aforadas na Capital do Estado ou Território  
onde tiver domicílio a outra parte; as intentadas  
contra a União, poderão ser aforadas na Capital do  
Estado ou Território em que for domiciliado o  
autor, e na Capital do Estado onde houver ocorrido  
o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde  
esteja situada a coisa ou ainda no Distrito Federal.  
§ 2o. - As causas propostas perante outros  
juízes, se a União nelas intervier, como  
assistente ou oponente, passarão a ser da  
competência do Juiz Federal respectivo.  
§ 3o. - Processar-se-ão e julgar-se-ão na  
Justiça Estadual, no foro do domicílio dos  
segurados ou beneficiários, as causas em que for  
parte instituição de previdência social cujo  
objeto for benefício de natureza pecuniária,  
sempre que a comarca não seja sede deverá do juízo  
federal, devendo o recurso, que no caso couber,  
ser interposto para o Tribunal Federal competente.  
§ 4o. - Nos portos e aeroportos de comarcas  
onde não existir vara da Justiça Federal, serão  
processados perante a Justiça Estadual as  
ratificações de protestos formados a bordo de  
navio ou aeronave. 
Justificativa: 

A emenda restabelece a redação final do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério e do 
Ministério Público, refletindo os anseios da comunidade jurídica nacional.  
Parecer:   

   Insisto na estruturação constante do Substitutivo. Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   EMENDA:00450 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 214, parágrafo único.  
Suprima-se do Anteprojeto de Constituição o  
parágrafo único do Artigo 214. 
Justificativa: 

Pretendemos transferir esse dispositivo para as Disposições Transitórias, compatibilizando a proposta com os 
Artigos 44, § 3° e 448, uma vez entendemos em extinção, portanto, transitória, a figura de Território Federal, que 
deverá ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova Constituição e a aprovação de Leis 
Complementares ainda nessa Legislatura.  
Parecer:   

   O parágrafo único do Art. 214 contém regra de caráter permanente, em face do § 5o do Art. 49.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:00455 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Título X  
Disposições Transitórias  
Acrescente-se às Disposições Transitórias do  
Anteprojeto de Constituição o seguinte:  
"Nos Territórios Federais, a jurisdição e as  
atribuições cometidas aos juízes federais caberão  
aos juízes da justiça local, na forma que a lei  
dispuser, estando o Território de Fernando de  
Noronha compreendido na secção judiciária do  
Estado de Pernambuco". 
Justificativa: 

Pretendemos incluir esse dispositivo nas Disposições Transitórias, compatibilizando a proposta com os Artigos 
44, § 3° e 448, uma vez que entendemos em extinção, portanto, transitória, a figura de Território Federal, que 
deverá ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova Constituição e a aprovação de Leis 
Complementares ainda nessa Legislatura.  
Parecer:   

   O parágrafo único do Art. 214 é regra de caráter permanente, em face do § 5o. do Art. 49.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00410 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
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Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 210, parágrafo único.  
Suprima-se do projeto de Constituição o parágrafo único do Artigo 210. 
Justificativa: 

Pretendemos transferir esse dispositivo para as Disposições Transitórias, compatibilizando a proposta com os 
Artigos 49, § 3° e 441, uma vez entendemos em extinção, portanto, transitória, a figura de Território Federal, que 
deverá ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova Constituição e a aprovação de Leis 
Complementares ainda nessa Legislatura.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
 
   EMENDA:07000 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 210, parágrafo único;  
Suprima-se do Projeto de Constituição do  
Artigo 210 o parágrafo único; 
Justificativa: 

1 – O parágrafo 3° do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de 
maneira explícita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, SUBDIVIDIR-SE OU 
DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM NOVOS ESTADOS...” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5° do citado 
Artigo do Projeto;  
3 – Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios do Roraima e Amapá em 
Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do 
qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta Magna, de uma Federação 
verdadeira, onde todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território Federal, razão 
pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda referência a Territórios. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento. A proposta colide com outros dispositivos do projeto, como o art. 49, parágrafo 2o.. 
 
   EMENDA:13474 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   

   Projeto de Constituição (Da Comissão de  
Sistematização)  
Emenda aditiva  
Incluam-se onde couberem, no capítulo IV, do  
Título V, referente ao Poder Judiciário, os  
seguintes dispositivos:  
I - Art. O Poder Judiciário é exercido pelos órgãos:  
- Tribunal Federal de Recursos, Juízes  
Federais e Juízes Agrários;  
II - "Seção - Dos Juízes Agrários  
Art. Os Juízes Agrários serão nomeados pelo  
Presidente da República.  
Parágrafo único. Para o provimento do cargo o  
candidato deverá prestar concurso público de  
provas e títulos, organizado pelo Tribunal Federal  
de Recursos e atender aos requisitos de idoneidade  
moral, de idade superior a vinte e cinco anos,  
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além dos especificados em lei.  
Art. Será constituída uma Seção Judiciária  

em cada Estado, Distrito Federal e Territórios  
Federais, com sede na respectiva Capital, e varas  
onde a lei estabelecer.  
§ 1o. O Território Federal de Fernando de  

Noronha compreender-se-á na Seção Judiciária do  
Estado de Pernambuco.  

§ 2o. Poderão ser criados por lei outros  
órgãos da Justiça Agrária.  
[...] 
Justificativa: 

A criação da Justiça Agrária já foi levada por nós à discussão do Congresso Nacional durante a tramitação da 
Emenda à Constituição n° 49, de 1984, com o objetivo de dar solução aos conflitos originados no campo.  
Essa é uma verdadeira reivindicação quase unânime dos setores ligados à agricultura e aconselha por inúmeras 
pessoas que se dedicaram ao assunto.  
Com o advento da Emenda Constitucional n° 10, de 10.11.1964 e da Lei n° 4.504, de 30 de novembro daquele 
mesmo ano – Estatuto da Terra – o Direito Agrário passou a constituir um ramo autônomo de nosso direito e, 
portanto, requer uma justiça especialista.  
É sabido que já por ocasião da elaboração do Estatuto de Terra seus autores cogitaram de uma justiça 
especializada para o campo, não se concretizando devido aos entraves políticos que envolveram a votação 
daquele diploma legal.  
A Lei n° 7.583, de 6 de janeiro de 1987, cria 68 varas na Justiça Federal de Primeira Instância e, no art. 4°, 
atribui ao Conselho da Justiça Federal “especializar Varas em matéria de natureza agrária, estabelecendo a 
respectiva localização, competência e atribuição, bem como transferir sua sede de um município para outro, de 
acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional”.  
Consideramos válidas as iniciativas, mas um pouco tímido diante dos problemas a serem solucionados no 
campo. As estatísticas têm apontado centenas de questões que se arrastam por muitos anos, sem qualquer 
pronunciamento judicial.  
Esses litígios se devem ao crescimento das atividades ligadas ao setor rural e ao elevado número de ações 
discriminatórias ou expropriatórias em curso na Justiça Federal.  
Razões de natureza orçamentária ou quaisquer outras, por mais ponderáveis que sejam, não devem servir de 
entrave à busca de tal solução.  
A morosidade dos órgãos judiciais quase sempre leva a lamentáveis tragédias, que enlutam os lares do homem 
do campo. E, sem tranquilidade, jamais alcançaremos as metas de produção agropecuária programadas pelo 
Governo.  
Estes, pois, os fundamentos de nossa Emenda Aditiva que esperamos receber o apoio de nossos ilustres Pares, 
para que a justiça no Brasil também atinja o homem do campo, através do novo texto constitucional.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

 
   EMENDA:22798 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Parágrafo Único do Art. 156  
Suprima-se o parágrafo único do Art. 156 do  
Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

Uma Federação que se pretende moderna, onde as Unidades Federadas mantenham uma isonomia e equidade, 
não pode contemplar a permanência da figura do Território Federal, esdrúxula, ditatorial e antijurídica. Somente 
quem nasceu e viveu num Território Federal, pode avaliar a ação nefasta desse modelo político-administrativo 
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sobre os cidadãos. Impõe-se, pois, a atual Constituinte extirpar essa anomalia do contexto da Federação 
Brasileira. Considerando que o atual Projeto de Constituição, de forma, justa, contempla os Territórios de 
Roraima e Amapá com a sua transformação em Estados Federados, nada mais oportuno que retirar de vez da 
Federação Brasileira essa figura arbitrária de Território Federal.  
Parecer:   

   O ilustre Constituinte, entendendo que deve ser suprimida a "nefasta figura" do Território Federal, propõe que 
se suprima o parágrafo que se refere à sua Justiça.  
Suprimido o Território, o parágrafo perderá sua função.  
Enquanto não suprimido o Território, sua Justiça precisará de uma regulamentação.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   EMENDA:24796 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 156. 
Justificativa: 

Por um descuido, o § 1° do art. 155 é igual ao art. 156, configurando redundância viciosa. Propomos a 
eliminação de um dos dispositivos.  
Parecer:   

   Em que pese a opinião do douto constituinte, opinamos pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
com a posição adotada pela Comissão de Sistematização. 
 
   EMENDA:29155 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. 156 e seu parágrafo  
único do Substitutivo do Relator de Constituição.  
Art. 156 - Suprima-se  
Parágrafo único - Suprima-se 
Justificativa: 

A supressão dos dispositivos acima prende-se ao fato de uma 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 e suas instâncias e graus.  
Parecer:   

   Pela rejeição, de acordo com entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   EMENDA:35027 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o parágrafo único do art. 156. 
Justificativa: 

Os Territórios não possuem autonomia e, logo, não podem ter Judiciário próprio. A justiça dos Territórios é 
Justiça Federal. Ela não ode ser confundida, como no Substitutivo, com a Justiça do Distrito Federal, embora 
sejam ambas organizadas pela União. Atualmente, pelo fato de a Constituição de 1967/69 ter negado qualquer 
autonomia ao Distrito Federal, caracterizando-o como uma “longa manus” da União, há uma só Justiça do 
Distrito Federal e Territórios”. Igualmente não se devem confundir o Ministério Público e a Defensoria do Distrito 
Federal com os dos Territórios. Observam-se, nesse aspecto, a colocação perfeita do parágrafo único do artigo 
177.  
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Parecer:   

   A União mantém a Justiça Federal, para resolver seus problemas e a do Distrito Federal e Territórios, para 
resolver questões locais e privadas. O texto emendado estabelece que a jurisdição privada e local nos territórios 
compete à segunda e não à primeira. A justificativa não esclarece por que tal jurisdição seria mais perfeitamente 
exercida pela Justiça Federal, que tem outra especialidade.  
A supressão proposta seria, além do mais, criadora de perplexidade.  
A Constituição deve esclarecer qual das duas exercerá a jurisdição comum nos Territórios.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   EMENDA:00883 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SARNEY FILHO (PFL/MA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Incluam-se onde couberem, no capítulo  
referente ao Poder Judiciário, os seguintes  
dispositivos:  
I - Art. O Poder Judiciário é exercido pelos órgãos:  
- Tribunal Federal de Recursos, Juízes  
Federais e Juízes Agrários;  
II - "Seção - Dos Juízes Agrários  
Art. Os Juízes Agrários serão nomeados pelo  
Presidente da República.  
Parágrafo Único. Para o provimento do cargo o  
candidato deverá prestar concurso público de  
provas e títulos, organizado pelo tribunal Federal  
de Recursos e atender aos requisitos de idoneidade  
moral, de idade superior a vinte e cinco anos,  
além dos especificados em lei.  
Art. Será constituída uma Seção Judiciária em  

cada Estado, Distrito Federal e Territórios  
Federais, com sede na respectiva Capital, e varas  
onde a lei estabelecer.  
§ 1o. O Território Federal de Fernando de  

Noronha compreender-se-á na Seção Judiciária do  
Estado de Pernambuco.  
§ 2o. Poderão ser criados por lei outros  
órgãos da Justiça Agrária.  
[...] 
Justificativa: 

A criação da Justiça Agrária já foi levada por nós à discussão do Congresso Nacional durante a tramitação da 
Emenda à Constituição n° 49, de 1984, com o objetivo de dar solução aos conflitos originados no campo.  
Essa é uma verdadeira reivindicação quase unânime dos setores ligados à agricultura e aconselha por inúmeras 
pessoas que se dedicaram ao assunto.  
Com o advento da Emenda Constitucional n° 10, de 10.11.1964 e da Lei n° 4.504, de 30 de novembro daquele 
mesmo ano – Estatuto da Terra – o Direito Agrário passou a constituir um ramo autônomo de nosso direito e, 
portanto, requer uma justiça especialista.  
É sabido que já por ocasião da elaboração do Estatuto de Terra seus autores cogitaram de uma justiça 
especializada para o campo, não se concretizando devido aos entraves políticos que envolveram a votação 
daquele diploma legal.  
A Lei n° 7.583, de 6 de janeiro de 1987, cria 68 varas na Justiça Federal de Primeira Instância e, no art. 4°, 
atribui ao Conselho da Justiça Federal “especializar Varas em matéria de natureza agrária, estabelecendo a 
respectiva localização, competência e atribuição, bem como transferir sua sede de um município para outro, de 
acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional”.  
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Consideramos válida a iniciativa, mas um pouco tímido diante dos problemas a serem solucionados no campo. 
As estatísticas têm apontado centenas de questões que se arrastam por muitos anos, sem qualquer 
pronunciamento judicial.  
Esses litígios se devem ao crescimento das atividades ligadas ao setor rural e ao elevado número de ações 
discriminatórias ou expropriatórias em curso na Justiça Federal.  
Razões de natureza orçamentária ou quaisquer outras, por mais ponderáveis que sejam, não devem servir de 
entrave à busca de tal solução.  
A morosidade dos órgãos judiciais quase sempre leva a lamentáveis tragédias, que enlutam os lares do homem 
do campo. E, sem tranquilidade, jamais alcançaremos as metas de produção agropecuária programadas pelo 
Governo.  
Estes, pois, os fundamentos de nossa Emenda Aditiva que esperamos receber o apoio de nossos ilustres Pares, 
para que a justiça no Brasil também atinja o homem do campo, através do novo texto constitucional.  
Parecer:   

   De autoria do ilustre Constituinte Sarney Filho, esta emenda aditiva pretende criar a figura do juiz agrário,  
inserido na seção que fixa as disposições gerais do capítulo do poder judiciário.  
A emenda regula minudentemente a justiça agrária.  
O autor, em sua justificação, argumenta com a necessidade de uma justiça especializada para aplicar o direito 
agrário, constituído em ramo autônomo do Direito, a partir da Emenda Constitucional no. 10, de 10.11.64, e da 
Lei 4.504, de 30.11.1964.  
Ocorre que o Projeto perfilhou uma organização sistemática, impossível de ser alterada; e deu, a essa  
questão, solução adequada.  
Pela rejeição, portanto. 
 
   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. 132. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a 

respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. 
Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão 
aos juízes da Justiça local, na forma que a lei dispuser, ficando o Território de Fernando de Noronha 
compreendido na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco. 
[...] 
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     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 

     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
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     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 

     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 

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

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
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. 
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PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
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"). 
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PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
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