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

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

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

atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.  

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

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

de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

      § 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este 

artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.  

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

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

  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:02337 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   

   SUGERE QUE A LEI ORGANIZE A ADVOCACIA DA UNIÃO JUNTO À  
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, DIRETA, INDIRETA E PARAESTATAL. 
 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:02526 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE A FAZENDA NACIONAL, EM MATÉRIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E  
PATRIMONIAL, SEJA REPRESENTADA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:02743 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE A LEI ORGANIZE A ADVOCACIA DA UNIÃO E O MINISTÉRIO  
PÚBLICO, SEGUNDO OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:03364 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   

   SUGERE QUE A LEI ORGANIZE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A ADVOCACIA DA UNIÃO  
JUNTO AOS JUÍZES E TRIBUNAIS FEDERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
   
   SUGESTÃO:03772 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   

   SUGERE QUE A FAZENDA NACIONAL, EM MATÉRIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E  
PATRIMONIAL, SEJA REPRESENTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA  
NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:03774 DT REC:05/05/87 
Autor:   

   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   

   SUGERE QUE A LEI ORGANIZE O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO JUNTO AOS  
JUÍZES E TRIBUNAIS FEDERAIS, BEM COMO A ADVOCACIA DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:04264 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   SUGERE QUE A UNIÃO, EM MATÉRIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E PATRIMONIAL,  
SEJA REPRESENTADA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. 
 
   
   SUGESTÃO:04877 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   

   SUGERE QUE CAIBA À UNIÃO ORGANIZAR E MANTER A PROCURADORIA-GERAL DE  
JUSTIÇA, A PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO E A DEFENSORIA  
PÚBLICA DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:08725 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
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Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A ADVOCACIA DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:09624 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   

   SUGERE QUE A FAZENDA NACIONAL SEJA REPRESENTADA PELA PROCURADORIA -  
GERAL DA FAZENDA NACIONAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 
 
   

 
   SUGESTÃO:09630 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   

   SUGERE QUE A LEI ORGANIZE O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO JUNTO AOS  
JUÍZES E TRIBUNAIS FEDERAIS, BEM COMO A ADVOCACIA DA UNIÃO. 
 
   
   SUGESTÃO:09986 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE A FAZENDA NACIONAL SEJA REPRESENTADA, JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIALMENTE, EM MATÉRA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E PATRIMONIAL,  
PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. 

 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 1ª Reunião extraordinária, da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público - 
IIIc, notas taquigráficas da Audiência Pública realizada em 1/5/1987. Disponível em: 
http://www2.camara.gov.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 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

 
 

http://www2.camara.gov.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/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/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS - VA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 12. Compete à União instituir impostos sobre:  

[...] 

§ 3º Na cobrança de crédito tributário, a União será representada judicial e 

extrajudicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

  

Consulte na 13ª reunião da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição 

das Receitas a votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 20/601987, suplemento, a partir da p. 96, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 81. É instituída a Procuradoria-Geral da União, encarregada da sua defesa 

judicial e extrajudicial.  

§ 1º - A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral da União, 

de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 

anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

§ 2º - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais de carreira, 

mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá a 

organização da Procuradoria-Geral da União.  

§ 4º - Nas comarcas do interior a defesa da União poderá ser confiada aos 

Procuradores dos Estados ou dos Municípios ou a advogados devidamente 

credenciados.  

 

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

Governo a votação do substitutivo do relator  

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5a
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http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 
 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – V 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 13. Compete à União instituir impostos sobre:  

[...] 

§ 3º - A cobrança, judicial ou não, de créditos tributários da União cabe a órgãos 

próprios do Ministério da Fazenda. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 13.  Compete à União instituir impostos sobre: 

[...] 

§ 4º - Na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal, a 

União será representada judicialmente pelo órgão jurídico do Ministério da 

Fazenda. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
a votação do Substitutivo do relator.  
Publicação: DANC, 22/8/1987, suplemento, a partir da p. 237, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5 
 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 190. É instituída a Procuradoria-Geral da União, encarregada da sua defesa 

judicial e extrajudicial.  

§ 1º - A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral da União, 

de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 

anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

§ 2º - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais de carreira, 

mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá a 

organização da Procuradoria-Geral da União.  

§ 4º - Nas comarcas do interior a defesa da União poderá ser confiada aos 

Procuradores dos Estados ou dos Municípios ou a advogados devidamente 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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credenciados. 

Art. 275. Compete à União instituir impostos sobre: 

[...] 

§ 4º - Na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal, a 

União será representada judicialmente pelo órgão jurídico do Ministério da Fazenda. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 186. A Procuradoria-Geral da União é órgão competente para promover a 

defesa judicial e extrajudicial da União.  

§ 1º - A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral da União, 

de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 

anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

§ 2º - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais de carreira, 

mediante concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá a 

organização da Procuradoria-Geral da União.  

§ 4º - Nas comarcas do interior a defesa da União poderá ser confiada aos 

Procuradores dos Estados ou dos Municípios ou a advogados devidamente 

credenciados.  

Art. 270. Compete à União instituir impostos sobre:  

[...] 

§ 4º - Na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal, a 

União será representada judicialmente pelo órgão jurídico do Ministério da Fazenda. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 74.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 175. A Procuradoria-Geral da União é o órgão que a representa, judicial e 

extrajudicialmente e exerce as funções da consultoria jurídica do Executivo e da 

administração em geral.  

§ 1º - A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral da União, 

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

e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

§ 2º - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais da carreira 

mediante concurso público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado o mesmo 

regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  

§ 3º - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá e 

organizará a Procuradoria-Geral da União.  

§ 4º - Nas comarcas do interior a defesa da União poderá ser confiada aos 

Procuradores dos Estados ou dos Municípios ou a advogados devidamente 

credenciados. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

Art. 146. A Procuradoria-Geral da União é o órgão que a representa, judicial e 

extrajudicialmente e exerce as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e 
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relator 

 

da administração em geral.  

§ 1º - A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral da União, 

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

e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

§ 2º - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais da carreira 

mediante concurso público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado o mesmo 

regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva. 

§ 3º - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá e 

organizará a Procuradoria-Geral da União.  

§ 4º - Nas comarcas do interior a defesa da União poderá ser confiada aos 

Procuradores dos Estados ou dos Municípios ou a advogados devidamente 

credenciados.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 153. A Procuradoria-Geral da União é o órgão que a representa, judicial e 

extrajudicialmente, e exerce as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e 

da administração em geral.  

§ 1º A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral da União, de 

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

cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

§ 2º Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante 

concurso público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado o mesmo regime 

jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  

§ 3º Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá e 

organizará a Procuradoria-Geral da União.  

§ 4º Nas comarcas do interior a defesa da União poderá ser confiada aos 

Procuradores dos Estados ou dos Municípios ou a advogados devidamente 

credenciados. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 12. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 156. 

 

Discussão e votação: 

Foi apresentado requerimento de fusão de emendas e destaques para ser votado 

como texto substitutivo ao art. 153 e §§ do Projeto A ou art. 156 e §§ da emenda 

02040.  A emenda objeto da fusão foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 13/04/1988, a partir da p. 

9331 – 3ª coluna. 

 

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

2º) 

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

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

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

as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.  

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

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

cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/224anc13abr1988.pdf
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§ 2º O ingresso na classe inicial da carreira da Advocacia- Geral da União far-se-á 

mediante concurso público de provas e títulos.  

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

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

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

Federal serão exercidas pelos respectivos Procuradores, organizados em carreira, 

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

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 11.  

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

 

Apresentação das emendas 00337 e 00033. As emendas foram acolhidas, pois 

visavam restabelecer o texto votado em 1º turno.   

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte ANC de 26/08/1988, a partir 

da p. 13237. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de 

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

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

as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.  

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

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

cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este 

artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.  

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

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

 

Nota: o parágrafo 4º do art. 137 da FASE T (Projeto B), foi transformado no art. 132 

do Projeto C, com a seguinte redação: 

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

representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, 

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

títulos, observado o disposto no art. 135. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 131. A  Advocacia-Geral  da  União é a instituição que, 

diretamente ou  através  de  órgão  vinculado,  representa  a  União, 

judicial   e  extrajudicialmente,  cabendo-lhe,  nos  termos  da  lei 

complementar que dispuser sobre sua organização e  funcionamento,  as 

atividades   de   consultoria  e  assessoramento  jurídico  do  Poder 

Executivo. 

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

Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre 

cidadãos  maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/299anc26ago1988.pdf
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reputação ilibada. 

§ 2º O  ingresso  nas  classes  iniciais  das  carreiras  da  

instituição de que  trata  este  artigo  far-se-á  mediante  concurso 

público de provas e títulos. 

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

 representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

observado o disposto em lei. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 
 
   EMENDA:00072 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no texto da nova Constituição, na parte sobre normas gerais relativamente ao  
funcionamento dos poderes, o seguinte dispositivo:  
"Art. A Lei organizará o Ministério Público da União junto aos Juízes e Tribunais Federais,  
bem como a advocacia da União". 
Justificativa: 
   O tratamento, a nível constitucional, da Advocacia da União, têm por objetivo disciplinar uma 
atividade da mais alta importância para o Estado. 
   Com efeito, à Advocacia da União cabe, precipuamente, zelar, no âmbito do Executivo, pela 
observância da constituição e das Leis do País e exercer todas as atividades de natureza jurídica.  
   
 
EMENDA:00091 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 

                                                      
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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11  

 

Texto:   
   O Título "Do Ministério Público" do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público passa a ter a seguinte redação:  
"Do Ministério Público e da Advocacia de Estado  
Esse Capítulo, que trata do Ministério Público, fica acrescido de artigo, com a redação:  
Art. 12. A advocacia da União, dos Estados e do Distrito Federal, que exercerá a representação  
judicial e os serviços de consultoria jurídica, será regulada por lei.  
Art. 13. A Advocacia da União compreende a Consultoria Geral da República, a Procuradoria  
Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as Procuradorias  
Gerais das Autarquias Federais." 
Justificativa: 
   O tratamento, a nível constitucional, da Advocacia de Estado, tem por objetivo disciplinar uma 
atividade da mais alta importância para o Estado. 
   Com efeito, a Advocacia cabe, precipuamente, zelar, no âmbito do Executivo, pela observância da 
Constituição e das leis do País e exercer todas as atividades de natureza jurídica. 
   A Advocacia da União é a atividade ou o exercício da profissão de advogado por titulares de cargos 
ou funções públicas privativas de Bacharel em Direito, na Administração Pública, sendo, destarte, a 
melhor expressão para denominar o corpo de Advogados do Estado ou o conjunto de cargos e 
carreiras privativos de Bacharel em direito, que, nos diversos entre públicos, tem por finalidade, 
assegurar, no seio da Administração e no interesse maior da coletividade, o primado da lei, da ordem 
e da justiça e zelar pela fiel observância da Constituição e das leis do País. 
   No âmbito federal essas razões justificam o tratamento, a nível constitucional, sem qualquer 
aumento da despesa, da Advocacia da União, composta pela douta Consultoria- Geral da República, 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios e pelas 
Procuradorias das autarquias federais. 
 
 
   EMENDA:00189 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Esse Capítulo, que trata do Ministério Público, fica acrescido de artigo, com a redação:  
"Art. 12. A Advocacia da União, dos Estados e do Distrito Federal, que exercerá a representação  
judicial e os serviços de consultoria jurídica, será regulada por lei.  
Art. 13. A Advocacia da União compreende a Consultoria Geral da República, a Procuradoria  
Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as Procuradorias  
Gerais das Autarquias Federais." 
Justificativa: 
  O tratamento, a nível constitucional, da Advocacia de Estado, tem por objetivo disciplinar uma 
atividade da mais alta importância para o Estado. 
   Com efeito, a Advocacia cabe, precipuamente, zelar, no âmbito do Executivo, pela observância da 
Constituição e das leis do País e exercer todas as atividades de natureza jurídica. 
   A Advocacia da União é a atividade ou o exercício da profissão de advogado por titulares de cargos 
ou funções públicas privativas de Bacharel em Direito, na Administração pública, sendo, destarte, a 
melhor expressão para denominar o corpo de Advogados do Estado ou o conjunto de cargos e 
carreiras privativos de Bacharel em Direito, que, nos diversos entre públicos, tem por finalidade, 
assegurar, no seio da Administração e no interesse maior da coletividade, o primado da lei, da ordem 
e da justiça e zelar pela fiel observância da Constituição e das Leis do País. 
    No âmbito federal essas razões justificam o tratamento, a nível constitucional, sem qualquer 
aumento da despesa, da Advocacia da União, composta pela douta Consultoria-Geral da República, 
pela Procuradoria –Geral da Fazenda Nacional, pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios e pelas 
Procuradorias das autarquias federais. 
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  EMENDA:00204 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   O Título "Do Ministério Público" do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público passa a ter a seguinte redação:  
"Do Ministério Público e da Advocacia de Estado"  
Esse Capítulo, que trata do Ministério Público, fica acrescido de artigo, com a redação:  
"Art. 12. A advocacia da União, dos Estados e do Distrito Federal, que exercerá a representação  
judicial e os serviços de consultoria jurídica, será regulada por lei.  
Art. 13. A advocacia da União compreende a Consultoria-Geral da República, a Procuradoria-  
Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as Procuradorias-  
Gerais das Autarquias Federais." 
Justificativa: 
   O tratamento, a nível constitucional, da Advocacia de Estado, tem por objetivo disciplinar uma 
atividade da mais alta importância para o Estado. 
   Com efeito, à Advocacia cabe, precipuamente, zelar, no âmbito do Executivo, pela observância da 
Constituição e das leis do País e exerce todas as atividades de natureza jurídica. 
   A Advocacia da União é a atividade ou o exercício da profissão de advogado por titulares de cargos 
ou funções públicas privativas de Bacharel em Direito, na Administração Pública, sendo, destarte, a 
melhor expressão para denominar o corpo de Advogados do Estado ou o conjunto de cargos e 
carreiras privativos de Bacharel em Direito, que, nos diversos entre públicos, tem por finalidade, 
assegurar, no seio da Administração e no interesse maior da coletividade, o primado da lei, da ordem 
e da justiça e zelar pela fiel observância da Constituição e das leis do País. 
   No âmbito federal essas razões justificam o tratamento, a nível constitucional, sem qualquer 
aumento da despesa, da Advocacia da União, composta pela douta Consultoria-Geral da República, 
pela Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional, pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios e pelas 
Procuradorias das autarquias federais. 
   
    
EMENDA:00217 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   O Título "Do Ministério Público" do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público passa a ter a seguinte redação:  
"Do Ministério Público e da Advocacia de Estado"  
Esse capítulo, que trata do Ministério Público, fica acrescido de artigos, com a seguinte  
redação:  
"Art. (.....) - A Advocacia da União, dos Estados e do Distrito Federal, que exercerá a  
representação judicial e os serviços de consultoria jurídica, será regulada por lei.  
At. (.....) - A Advocacia da União compreende a Consultoria-Geral da República, a Procuradoria-  
Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as Procuradorias -  
Gerais das Autarquias Federais." 
Justificativa: 
O tratamento, a nível constitucional, da Advocacia de Estado, tem por objetivo disciplinar uma 
atividade da mais alta importância para o Estado. 
   Com efeito, à advocacia cabe, precipuamente, zelar no âmbito do Executivo, pela observância da 
Constituição e das leis do País a exercer todas as atividades de natureza jurídica. 
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   A Advocacia da União é a atividade ou o exercício da profissão de advogado por titulares de cargos 
ou funções públicas privativas de Bacharel em Direito, na Administração Pública, sendo, destarte, a 
melhor expressão para denominar o corpo de Advogados do Estado ou o conjunto de cargos e 
carreiras privativos de Bacharel em Direito, que, nos diversos entre públicos, tem por finalidade, o 
primado da lei, da ordem e da justiça e zelar pela fiel observância da Constituição e das leis do País. 
   No âmbito federal essas razões justificam o tratamento, a nível constitucional, sem qualquer 
aumento da despesa, da Advocacia da União, composta pela douta Consultoria-Geral da República, 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelas consultorias Jurídicas dos Ministérios e pelas 
Procuradorias das autarquias federais. 
   
    
EMENDA:00250 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Ficam acrescentados os seguintes itens ao art. 10 do Anteprojeto:  
"Art. 10 ..............................  
I - A representação judicial e as atividades da Consultoria da União e de suas Autarquias  
constituem Advocacia de Estado. A Advocacia da União destina à:  
a) Zelar pela observância da Constituição, das leis e tratados, com relação aos atos emanados  
da administração federal;  
b) desempenhar as atividades da Consultoria e assessoramento jurídico no âmbito da administração  
federal assim compreendidos os órgãos da administração direta e as autarquias;  
c) exercer a representação judicial da União e das autarquias em todos os graus da jurisdição e  
Tribunais.  
II - A advocacia e consultoria da União serão exercidas pelos atuais integrantes dos Serviços  
Jurídicos da União.  
III - Os cargos e empregos que integram o grupo Serviços Jurídicos são transformados em  
cargos de provimento efetiva, nos casos em que ainda não tenham sido objeto de transformação  
em lei.  
IV - Os integrantes da Advocacia da União, terão os mesmos impedimentos, prerrogativas e  
direitos dos membros do Ministério Público Federal.  
V - Os membros da Advocacia da União ingressarão nos cargos iniciais das respectivas  
carreiras mediante concurso público de provas e títulos.  
VI - A lei estruturará a carreira dos integrantes da Advocacia da União. 
Justificativa: 
   A criação, ou melhor, a fixação da representação judicial e consultoria jurídica das pessoas jurídicas 
de direito público está contemplada no anteprojeto. 
CAPÍTULO – Do Ministério Público arts. 3º, III e 10º. 
   É, entretanto, necessário que fique bem expresso no texto constitucional a mencionada 
representação judicial e consultoria jurídica da União. Inclusive, tendo em vista o fato de que o 
Serviço Jurídico da União e consequentemente seus integrantes, os procuradores autárquicos 
federais e assistentes jurídicos têm sido sistematicamente esvaziados e com eles, a Advocacia de 
Estado, quer pelo aviltamento de sua retribuição, quer pela desestruturação de sua carreira, em que 
pese a ampliação de suas competências e ação no seio Administração. 
   Tais aspectos negativos são determinados por ranços classistas, corporativos e privilégios 
inadmissíveis. 
   A tutela constitucional da Advocacia de Estado, assume no estado moderno, a exemplo de outras 
nações, imperativo ético, constituindo-se na verdade na condição de efetivação de controles internos 
legais, imprescindível ao regime democrático. 
   A Emenda, ora proposta, visa dar organicidade à Advocacia de Estado. 
 
 
  EMENDA:00350 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   O Título "Do Ministério Público" do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público passa a ter a seguinte  
redação:  
"Do Ministério Público e da Advocacia de Estado."  
Esse Capítulo, que trata do Ministério  
Público, fica acrescido de artigo, com a redação:  
"Art. 12. A advocacia da União, dos Estados e do Distrito Federal, que exercerá a representação  
judicial e os serviços de consultoria jurídica, será regulada por lei.  
Art. 13. A Advocacia da União compreende a Consultoria-Geral da Fazenda Nacional, as  
Consultorias Jurídicas dos Ministérios e as Procuradorias-Gerais das Autarquias Federais." 
Justificativa: 
   O tratamento, a nível constitucional, da Advocacia de Estado, tem por objetivo disciplinar uma 
atividade da mais alta importância para o Estado. 
  Com efeito, à Advocacia cabe, precipuamente, zelar no âmbito do Executivo, pela observância da 
Constituição e das leis do País e exercer todas as atividades de natureza jurídica. 
   A advocacia da União é a atividade ou o exercício da profissão de advogado por titulares de cargos 
ou funções públicas privativas de Bacharel em Direito, na Administração Pública, sendo, destarte, a 
melhor expressão para demonizar o corpo de Advogados do Estado ou o conjunto de cargos e 
carreiras privativos de Bacharel em direito, que, nos diversos entre públicos, tem por finalidade, 
assegurar, no seio da Administração e no interesse maior da coletividade, o primado da lei, da ordem 
e da justiça e zelar pela fiel observância da Constituição e das leis do País. 
   No âmbito federal essas razões justificam o tratamento, a nível constitucional, sem qualquer 
aumento da despesa, da Advocacia da União, composta pela douta Consultoria -Geral da República, 
pela Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional, pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios e pelas 
Procuradorias das autarquias federais. 
 
   
EMENDA:00404 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:   
   Inclua-se, no Capítulo do Ministério Público, dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. 12. Os Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores Autárquicos, os Procuradores da  
Fazenda Nacional, os Advogados de Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo integram a  
Advocacia da União de que trata o artigo 10." 
Justificativa 
As categorias funcionais especificadas no artigo, objeto desta emenda, desempenham atividades da 
mais alta relevância voltadas para os interesses jurídicos da União em áreas específicas. 
Ditas atividades não se confundem nem se conflitam com as que são típicas do Ministério Público, eis 
que abrangem, além da advocacia consultiva, a advocacia contenciosa. 
A presente emenda, que esperamos seja acolhida, bem se adequa à que já apresentamos no sentido 
de, constitucionalmente, ser instituída a Advocacia da União. 
 
 

SUBCOMISSÃO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS - VA 
 
EMENDA:00419 APROVADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Inclua-se no texto do anteprojeto da subcomissão Va da Assembléia Nacional  
Constituinte, o seguinte dispositivo:  
"Art. Na cobrança do crédito tributário a União será representada judicial e  
extrajudicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional." 
Justificativa 
É notório e tem sido proclamado pelos mais eminentes juristas que a defesa de interesse 
patrimoniais, ainda que da própria União, como atividade peculiar de advogado, não se compatibiliza 
com as funções de fiscal da lei e de sua especificidade constitucional. 
Portanto, do ponto de vista teórico e doutrinário, a representação judicial da União deve caber, com 
exclusividade, aos Procuradores da Fazenda Nacional, em matéria financeira, tributária e patrimonial. 
Parecer:   
O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a 
concluir que a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do  
Anteprojeto, tornando-o mais preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados 
para a elaboração e estruturação do Anteprojeto.  
Pelo acolhimento. 
   
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO – III 
 
    EMENDA:00099 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 45  
Acrescente-se, ao art. 45, o seguinte parágrafo:  
Parágrafo: "A representação judicial da União  
compete ao Ministério Público Federal, pelos  
Procuradores da República. Nas comarcas do  
interior, poderá ser exercida, mediante delegação,  
pelos Procuradores dos Estados e Municípios". 
Justificativa: 
A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo princípio da legalidade – e tendo em vista o controle 
dos atos administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – 
constitui mister que extrapola em muito o âmbito dos critérios de mera administração. A relevância 
dos bens, interesses e serviços que ela envolve, outrossim, exige – como aliás, se exige para a tutela 
dos denominados interesses difusos – que seja atribuída, na esfera federal, à única instituição apta, 
normativa e filosoficamente, a esse indelegável oficio. 
O anteprojeto, entretanto, ignorando essas considerações, veda ao Ministério Público Federal a 
representação judicial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atribuições do 
Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
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Com isso, deixou-se a União ao desamparo da defesa que atualmente lhe é dada pelo Ministério 
Público Federal exercida com invejável independência porque comprometida apenas com a lei e os 
valores basilares da nacionalidade. 
É necessário, em razão disso, restabelecer, quando ao Ministério Público Federal, a titularidade para 
a representação judicial da União.  
Justamente por abrigar o Ministério Público Federal, dentre suas excelsas funções, a representação 
judicial da Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e se beneficia dos 
princípios que informam a atuação do custos legis (fiscal da lei), como sejam a independência 
funcional, o compromisso com a legalidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam 
tanto dentro quanto fora da Administração Pública. 
Não é por outra razão que as mais prestigiadas e democráticas constituições da era contemporânea 
atribuem ao Ministério Público, com exclusividade, o encargo de representar em juízo e Estado 
Nacional. 
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v. art. 143), da Grécia (v. art. 90 nº 1), de Honduras (v. 
arts, 229 e 231), do México (v. arts 102 e seguintes), de Moçambique (v. art. 75), de Portugal (v. art. 
224, item 1) e do Peru, de 1979. 
Nos Estados Unidos da América – fonte primordial do constitucionalismo brasileiro – embora sem 
previsão na Carta Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União em juízo quanto 
as funções de fiscal da lei, em um, sistema em que a reverência à Lei Maior encontrou e mantém sua 
mais elevada consagração histórica. 
Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por simples tradição, que as funções de representante do 
Estado e da sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a responsabilidade de uma 
instituição única, o Ministério Público, tanto na Nação berço do moderno constitucionalismo, como em 
outras em que a democracia veio a ser conquistada quando já se vislumbravam as novas 
perspectivas que o ano 2000 abrirá para a humanidade. 
Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a soberania popular e o interesse público, como 
bases da organização constitucional. Diante disso é fácil perceber-se que somente uma instituição 
definida a nível constitucional, atuando com independência e sob o princípio da legalidade – vale 
dizer, orientada pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com a necessária 
eficácia e sem limitações discricionárias, a fiel defesa do interesse público, de que é titular o Estado 
de Direito, em nome da Nação ele subjacente. 
É oportuno lembrar, bem como a propósito, que o anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a presidência do 
ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312, § 3º, norma em tudo semelhante 
àquela ora sugerida. 
II - ...................................................................................................................................................... 
Por força da presente emenda, deverá ser suprimido, por inteiro, o artigo 49. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00100 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Da Procuradoria-Geral da União  
Incluir no Capítulo "Do Poder Executivo" uma Seção com a seguinte redação:  
Art. - A Procuradoria-Geral da União é o  
órgão que a representa, judicial e extrajudicial e  
exerce as funções de consultoria jurídica do  
Executivo e da Administração em geral e de  
supervisão da representação, judicial e  
extrajudicial, das autarquias, fundações e  
entidades descentralizadas federais.  
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§ - A União será representada, junto ao  
tribunal Federal de Contas, por procuradores  
designados pelo Procurador-Geral da União.  
Art. - A representação judicial da União, nas  
comarcas do interior, poderá ser atribuída aos  
Procuradores dos estados e Municípios.  
Art. - A Chefia da Procuradoria-geral da União  
caberá ao Procurador-Geral da União, nomeado pelo  
Presidente da República dentre os integrantes do órgão.  
Art. - A Procuradoria-Geral da União será  
integrada por Procuradores, advogados, nomeados  
por concurso de títulos e provas, na forma da lei  
complementar, assegurando-se a seus membros as  
garantias instituídas para o Ministério Público.  
Art. - Lei complementar de iniciativa do  
Presidente da República, organizará a  
Procuradoria-Geral da União que absorverá os  
órgãos consultivos e judiciais atualmente existentes. 
Justificativa: 
Tendo a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público em boa hora, separado as funções 
típicas do “parquet” das de representação judicial e consultoria jurídica das pessoas jurídicas de 
direito público (ver art. 1º, III,  e art. 10 do Capítulo “Do Ministério Público”), é imprescindível dar 
assento constitucional à Procuradoria-Geral da União, dentre os órgãos do Poder Executivo com as 
garantias indispensáveis ao exato cumprimento da elevada função de representação da União e de 
defesa do princípio da legalidade. 
A garantia de opção dos atuais membros do Ministério Público já está inscrita no art. 10 do Capítulo 
“Do Ministério Público”, da referida Subcomissão.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
 
 
   EMENDA:00340 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se uma Seção, que terá o no X, ao  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo, com a seguinte redação:  
"SEÇÃO X"  
"DA PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO  
Art. A Procuradoria-Geral da União compõe-se da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dos  
serviços das Consultorias-Gerais dos Ministérios, e da Consultoria-Geral da República.  
Art. A representação judicial e  
extrajudicial da União, em matéria tributária,  
financeira e patrimonial caberá aos Procuradores  
da Fazenda Nacional, na forma da respectiva lei orgânica.  
Art. A lei organizará os serviços de consultoria jurídica da União". 
Justificativa: 
O tratamento, a nível constitucional, da Advocacia de Estado, tem por objetivo disciplinar uma 
atividade da mais alta importância para o Estado.  
Com efeito, à Advocacia cabe, precipuamente, zelar, no âmbito do Executivo, pala observância da 
Constituição e das leis do País e exercer todas as atividades de natureza jurídica. 
A Advocacia da União é a atividade ou o exercício da profissão de advogado por titulares de cargos 
ou funções públicas privativas de Bacharel em Direito a Administração Pública, sendo, destarte, a 
melhor expressão para denominar o corpo de Advogados do Estado ou o conjunto de cargos e 
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carreiras privativos de Bacharel em Direito, que, nos diversos entes públicos, tem por finalidade, o 
primado da lei, da ordem e da justiça e zelar pela fiel observância da Constituição e das leis do País. 
No âmbito federal essas razões justificam o tratamento, a nível constitucional, sem qualquer aumento 
da despesa, da Advocacia da União, composta pela douta Consultoria-Geral da República, pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios e pelas 
Procuradorias as autarquias federais.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00347 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   O Título "do Ministério Público" do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público (III-C), passa a ter a seguinte redação:  
"Do Ministério Público e da Advocacia de Estado"  
Esse Capítulo, que trata do Ministério  
Público, fica acrescido de artigo, com a redação:  
Art. 47. A advocacia da União, dos Estados e  
do Distrito Federal, que exercerá a representação  
judicial e os serviços de consultoria jurídica, será regulada por lei.  
Art. 48. A Advocacia da União compreende a  
Consultoria Geral da República, a Procuradoria  
Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias  
Jurídicas dos Ministérios e as Procuradorias  
Gerais das Autarquias Federais". 
Justificativa: 
O tratamento, a nível constitucional, da Advocacia de Estado, tem por objetivo disciplinar uma 
atividade da mais alta importância para o Estado.  
Com efeito, à Advocacia cabe, precipuamente, zelar, no âmbito do Executivo, pala observância da 
Constituição e das leis do País e exercer todas as atividades de natureza jurídica. 
A Advocacia da União é a atividade ou o exercício da profissão de advogado por titulares de cargos 
ou funções públicas privativas de Bacharel em Direito a Administração Pública, sendo, destarte, a 
melhor expressão para denominar o corpo de Advogados do Estado ou o conjunto de cargos e 
carreiras privativos de Bacharel em Direito, que, nos diversos entes públicos, tem por finalidade, o 
primado da lei, da ordem e da justiça e zelar pela fiel observância da Constituição e das leis do País. 
No âmbito federal essas razões justificam o tratamento, a nível constitucional, sem qualquer aumento 
da despesa, da Advocacia da União, composta pela douta Consultoria-Geral da República, pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelas Consultorias Jurídicas dos Ministérios e pelas 
Procuradorias as autarquias federais.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00348 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
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Texto:   
   Ao artigo 53 do Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, III-C, acrescente-se um Parágrafo Único  
com a seguinte redação:  
"Parágrafo Único - Integram a Advocacia da  
União os Procuradores da República que optarem, os  
Assistentes Judiciários da União, os Procuradores  
de Autarquias Federais, Procuradores da Fazenda  
Nacional, só Advogados de Ofício e os Procuradores  
junto ao Tribunal Marítimo." 
Justificativa: 
O artigo 45, item III, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério 
Publico retira dos Procuradores da República, por serem eles membros do Ministério Púbico e, 
portanto, Promotores de Justiça, a representação judicial da União. A decisão tem embasamento 
histórico e doutrinário e visa corrigir uma heresia que se vem praticando há anos, mas que agora 
ainda em tempo oportuno pode ser exorcizada. 
Permite, entretanto, o texto de referido anteprojeto, que os Promotores de Justiça, integrantes da 
Carreira do Ministério Público e denominados, atualmente, de Procuradores da República, possam 
optar por integrarem a Advocacia da União, que chama aquele texto, impropriamente, de Carreira 
Jurídica de Representação Judicial da União. 
Sou pela tese contida no texto aprovado e aqui referenciado. Deve constar dos anais desta 
Assembleia Nacional Constituinte sugestão de minha autoria, contendo a mesma tese, acolhida em 
outros termos, se insere entre as matérias que subiram ao exame desta Comissão Temática. 
Ministério Público é uma coisa distinta da Advocacia e sua estrutura deve estar vinculada a matéria 
pertinente ao Poder Judiciário. Jamais ao Poder Executivo, como ocorre no texto da Constituição 
vigente.  
Acolhida a tese e retirada do Ministério Público a Representação Judicial da União, nada deve 
impedir, entretanto, que possam os membros do Ministério Público optarem per integrar a Advocacia 
Consultiva da União de que trará o Decreto nº 93.237, de 08 de setembro de 1986. 
É este o espírito, e a lógica evidentemente da Emenda que ora encaminhada a esta douta Comissão, 
na certeza de seu acolhimento unânime. 
Por oportuno, esclareço que estou encaminhando outra emenda, com texto diferenciado ao Capítulo 
“Do Poder Executivo”, criando a Advocacia da união no texto Constitucional, posto que a mesma já 
existe na legislação ordinária, antes referida. 
Mas, como os advogados da União assumem, também, a Advocacia Contenciosa, é justo contemplar 
a matéria no elenco das disposições constitucionais. É a justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00350 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão do Poder Executivo, III -b, nas suas  
disposições transitórias, um artigo com a seguinte redação:  
"Art. 50 - A Fazenda Nacional, em matéria  
financeira, tributária e patrimonial, será  
representada, judicial e extrajudicial, pela  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,  
integrantes da Advocacia da União, na forma da lei." 
Justificativa: 
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É notória e tem sido proclamado pelos mais eminentes juristas que a defesa de interesses 
patrimoniais, ainda que da própria União, como atividade peculiar de advogado, não se compatibiliza 
com as funções de fiscal da lei e de sua especificidade constitucional. 
Portanto, do ponto de vista teórico e doutrinário, a representação judicial de União deve caber, com 
exclusividade, aos Procuradores da Fazenda Nacional, em matéria financeira, tributária e patrimonial. 
Cumpre notar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de tradição secular, está, 
presentemente, estruturada em todas as Unidades Federadas e nas principais comarcas do interior, 
detendo, em consonância, larga experiência no trato dos misteres que lhe são cometidos. 
A sugestão elimina o conflito de funções, na ambiguidade representativa atribuída ao Ministério 
Público, e dota a União de meios eficazes e eficientes no resguardo de seus direitos. 
Outrossim, libera o Ministério Público da união para exercer, em sua plenitude, as nobres funções 
que lhe são reconhecidas pela doutrina e destinadas pela Constituição Federal e evita a possibilidade 
de a Fazenda Nacional ficar sem defesa quando prevalecer, em determinadas caudas, a função de 
Ministério Público sobre a de Advogado.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00351 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Anteprojeto pela Subcomissão  
do Poder Executivo, III-b, com a necessária  
renumeração, a Seção IX "da Advocacia da União",  
igualmente renumerando-se os demais artigos.  
"Do Poder Executivo  
Seção IX  Da Advocacia da União  
art. 45 - A lei organizará a Advocacia da  
União na Administração Federal direta e indireta,  
e seus integrantes, admitidos mediante concurso  
público de provas e títulos, exercerão,  
privativamente, a Advocacia Contenciosa e Consultiva." 
Justificativa: 
Do anteprojeto assinado pelo Relator, Senador José Fogaça, não figurou qualquer referência à 
organização da Advocacia da União, providencia que se faz necessária a indispensável para a 
harmonia dos textos que resultaram respectivamente das Subcomissões do Poder Executivo e do 
Poder Judiciário e do Ministério Público. É que, atualmente, a advocacia da União é contenciosa 
quando exercida pelos integrantes do Sistema da Advocacia Consultiva da União, de que trará o 
Decreto nº 93.237, de 8 de setembro de 1986. 
É certo que o Ministério Público se desvia de suas funções singulares quando, vinculada ao Poder 
Executivo, exerce, para este, a Advocacia da União perante os Juízes e os Tribunais de Justiça. 
As principais Unidades da Federação já estabelecem e organizaram as Advocacias do Estado – 
independentes, desvinculadas, sem qualquer envolvimento com o Ministério Público. A União 
Federal, que dispõe de uma estrutura organizada para o exercício de sua Advocacia, insiste em usar 
o Ministério Público para aquela finalidade, fato que, doutrinaria e historicamente, merece severa 
crítica e imediata repulsa. 
O Ministério Público não pode ser parte em um processo na condição de Advogado e de parte, 
quando nele se integra como representante da sociedade e na qualidade de fiscal da lei e de sua 
correta aplicação. 
A dúplice função, atualmente exercida pelo Ministério Público, é uma heresia que esta Assembleia 
Nacional Constituinte precisa corrigir. 
Sendo impropria a representação da União em Juízo através do Ministério Público, é de se sentir a 
necessidade de se organizar a Advocacia da união, na estrutura do Poder Executivo. É o que 
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proponho através desta Emenda aditiva, tomando por base o Sistema da Advocacia Consultiva da 
União, de trata o já mencionado Decreto nº 93.237, de 8 de setembro de 1986. 
Assim, se adota esta minha Emenda, os atuais Assistentes Jurídicos, Procuradores de Autarquias 
Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, Advogados de Ofício e Procuradores junto ao Tribunal 
Marítimo, assumiriam a Advocacia da União, na qualidade de Advocacia Contenciosa.  
Além do mais, a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, conforme Artigo 45, item 
III, do Anteprojeto aprovado, decidiu retirar do Ministério Público a representação judicial da União, 
sem que a Subcomissão do Poder Executivo, de sua parte, adotasse a medida ajustadora da 
situação, criando a Advocacia União. Este lapso precisa ser corrigido, agora, por esta Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo. É o que peço por necessário e indispensável. 
É a justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00409 PREJUDICADA 
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 ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo  
Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:  
"Art. ... - A lei disporá sobre a organização  
e o funcionamento da representação judicial ou  
extrajudicial e consultoria jurídica da União na  
Administração Pública Federal direta e indireta,  
tendo por atribuição a defesa dos seus interesses,  
como parte autora ou ré, assistente ou opoente.  
§ 1o. - Nas questões entre a União e outras  
pessoas jurídicas de direito público interno e  
respectivas autarquias, empresas públicas e  
sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de  
direito privado e pessoas naturais, será  
obrigatório o patrocínio da Advocacia da União.  
§ 2o. - A Advocacia da União é dirigida pelo  
Procurador-Geral da República, nomeado pelo  
Presidente da República.  
§ 3o. - Integram a Advocacia da União, os  
Procuradores da República que optarem na forma do  
disposto ao art. 53 desta Constituição, os  
Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores de  
Autarquias Federais, os Procuradores da Fazenda  
Nacional, os Advogados de Ofício e os Procuradores  
junto ao Tribunal Marítimo." 
Justificativa: 
Tendo em vista que se vedou ao Ministério Público a representação judicial jurídica das pessoas 
jurídicas de direito público, assim como se reservou à Defensoria Pública a incumbência de postular e 
defender os direitos das pessoas necessitadas, há que se instituir o sistema nacional de defesa dos 
interesses da União, por funcionários para tanto habilitados, mediante prestação de serviços no 
campo das atividades jurídicas.  
Com este escopo, apresentamos a presente emenda que esperamos seja concluída.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
EMENDA:00410 PREJUDICADA 
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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 às Disposições Transitórias do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
Inclua-se nas Disposições Transitórias,  
dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. ... - Os atuais Assistentes Jurídicos  
da União, os Procuradores Autárquicos, os  
Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados de  
Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal  
Marítimo integram a Advocacia da União de que  
trata o artigo.............., designados Advogados da União. 
Justificativa: 
Sendo impropria a representação da União em Juízo através do Ministério Público, já apresentamos 
emenda objetivando a organização da Advocacia da União. 
Assim, adotada a emenda, os atuais Assistentes Jurídicos, Procuradores Autárquicos, Procuradores 
da Fazenda Nacional, Advogados de ofício e Procuradores junto ao Tribunal Marítimo, assumiram a 
Advocacia da União, na qualidade de Advogados da União, para o exercício da Advocacia 
Contenciosa e da Advocacia Consultiva. 
É a justificação.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00711 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo V ("Das Disposições  
Transitórias") do Anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Judiciário e do Ministério Público o  
seguinte art. 56, renumerando-se os atuais arts.  
56 e 57 para arts. 57 e 58, respectivamente:  
"Art. 56. A Procuradoria Geral da República,  
como órgão central do sistema de advocacia  
contenciosa e consultiva da Administração Federal,  
exercerá a representação Judicial da União.  
§ 1o. - O Procurador Geral da República é de  
livre nomeação do Presidente da República, devendo  
ser escolhido dentre bacharéis em direito com mais  
de 15 anos efetivos de experiência profissional,  
notório saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - A lei disporá sobre a Procuradoria  
Geral da República, obedecidos os seguintes princípios:  
I - organização sistemática, de modo a  
assegurar a unidade da orientação jurídica para  
toda a Administração Federal Direta e Indireta;  
II - paridade de remuneração, vantagens,  
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prerrogativas e impedimentos dos membros do Ministério Público;  
III - descentralização, pela regionalização de atividades." 
Justificativa: 
O Anteprojeto, avançado sobre as Constituições anteriores, e seguindo o salutar exemplo já atestado 
pela realidade dos Estados brasileiros, estabelece a competência exclusiva própria do Ministério 
Público, ou seja, de PARQUET, fiscal do cumprimento da lei, retirando de sua alçada a representação 
judicial da União (defesa dos interesses, especialmente patrimoniais do Estado Federal e das 
medidas do Governo da União). 
Essa inovação, sem dúvida alguma, já se fazia imprescindível há muito tempo, pois não raro os 
interesses em disputa não permitem a convivência harmônica dessa dupla atividade no exercício da 
competência de um único funcionário. 
Aliás, nesse ponto, o Anteprojeto adota diretriz idêntica a que norteou tanto a proposta da Comissão 
Afonso Arinos, quanto a contida no texto seguido pela OAB do Rio Grande do Sul. 
Acontece, porém, que ao retirar do Ministério Público Federal a atribuição de representar 
judicialmente a União, o Anteprojeto silencia sobre a que órgão será conferida essa tarefa, o que, 
indubitavelmente, sendo matéria constitucional, por si só, já justifica a oportunidade e a conveniência 
da presente emenda. 
Por outro lado, procura a emenda corrigir uma falha atual, fazendo com que o órgão central da 
advocacia contenciosa da União seja, também, o da advocacia consultiva da Administração Federal 
(Direta e Indireta) e evitando, em consonância, pala unidade decorrente do comando único, os 
desencontros que surgem em virtude da orientação do comando único, os desencontros que surgem 
em virtude da orientação jurídica no âmbito administrativo não tomar em conta os seus possíveis 
efeitos judiciais.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00745 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Ao artigo 53 do Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público, dê-se a seguinte redação:  
"Artigo 53. Integram a Advocacia da União  
(artigo .... desta Constituição) os Procuradores  
da República que optarem, os Assistentes Jurídicos  
da União, os Procuradores de Autarquias Federais,  
os Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados  
de Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo". 
Justificativa: 
O artigo 45, item III, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério 
Publico retira dos Procuradores da República, por serem eles membros do Ministério Púbico e, 
portanto, Promotores de Justiça, a representação judicial da União. A decisão tem embasamento 
histórico e doutrinário e visa corrigir uma heresia que se vem praticando há anos, mas que agora 
ainda em tempo oportuno pode ser exorcizada. 
Permite, entretanto, o texto de referido anteprojeto, que os Promotores de Justiça, integrantes da 
Carreira do Ministério Público e denominados, atualmente, de Procuradores da República, possam 
optar por integrarem a Advocacia da União, que chama aquele texto, impropriamente, de Carreira 
Jurídica de Representação Judicial da União. 
Sou pela tese contida no texto aprovado e aqui referenciado. Deve constar dos anais desta 
Assembleia Nacional Constituinte sugestão de minha autoria, contendo a mesma tese, acolhida em 
outros termos, se insere entre as matérias que subiram ao exame desta Comissão Temática. 
Ministério Público é uma coisa distinta da Advocacia e sua estrutura deve estar vinculada a matéria 
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pertinente ao Poder Judiciário. Jamais ao Poder Executivo, como ocorre no texto da Constituição 
vigente.  
Acolhida a tese e retirada do Ministério Público a Representação Judicial da União, nada deve 
impedir, entretanto, que possam os membros do Ministério Público optarem per integrar a Advocacia 
Consultiva da União de que trará o Decreto nº 93.237, de 08 de setembro de 1986. 
É este o espírito, e a lógica evidentemente da Emenda que ora encaminhada a esta douta Comissão, 
na certeza de seu acolhimento unânime. 
Por oportuno, esclareço que estou encaminhando outra emenda, com texto diferenciado ao Capítulo 
“Do Poder Executivo”, criando a Advocacia da união no texto Constitucional, posto que a mesma já 
existe na legislação ordinária, antes referida. 
Mas, como os advogados da União assumem, também, a Advocacia Contenciosa, é justo contemplar 
a matéria no elenco das disposições constitucionais. É a justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00746 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão do Poder Executivo, com a necessária  
renumeração das subsequentes, a seção "da  
Advocacia da União", igualmente renumerando-se os  
demais artigos.  
DO PODER EXECUTIVO  
................................. 
SEÇÃO IX - Da Advocacia da União  
Artigo 45. A lei organizará a Advocacia da  
União na Administração Federal direta e indireta,  
e seus integrantes, admitidos mediante concurso  
público de provas e títulos, exercerão,  
privativamente, a Advocacia Contenciosa e Consultiva. 
Justificativa: 
Do anteprojeto assinado pelo Relator, Senador José Fogaça, não figurou qualquer referência à 
organização da Advocacia da União, providencia que se faz necessária a indispensável para a 
harmonia dos textos que resultaram respectivamente das Subcomissões do Poder Executivo e do 
Poder Judiciário e do Ministério Público. É que, atualmente, a advocacia da União é contenciosa 
quando exercida pelos integrantes do Sistema da Advocacia Consultiva da União, de que trará o 
Decreto nº 93.237, de 8 de setembro de 1986. 
É certo que o Ministério Público se desvia de suas funções singulares quando, vinculada ao Poder 
Executivo, exerce, para este, a Advocacia da União perante os Juízes e os Tribunais de Justiça. 
As principais Unidades da Federação já estabelecem e organizaram as Advocacias do Estado – 
independentes, desvinculadas, sem qualquer envolvimento com o Ministério Público. A União 
Federal, que dispõe de uma estrutura organizada para o exercício de sua Advocacia, insiste em usar 
o Ministério Público para aquela finalidade, fato que, doutrinaria e historicamente, merece severa 
crítica e imediata repulsa. 
O Ministério Público não pode ser parte em um processo na condição de Advogado e de parte, 
quando nele se integra como representante da sociedade e na qualidade de fiscal da lei e de sua 
correta aplicação. 
A dúplice função, atualmente exercida pelo Ministério Público, é uma heresia que esta Assembleia 
Nacional Constituinte precisa corrigir. 
Sendo impropria a representação da União em Juízo através do Ministério Público, é de se sentir a 
necessidade de se organizar a Advocacia da união, na estrutura do Poder Executivo. É o que 
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proponho através desta Emenda aditiva, tomando por base o Sistema da Advocacia Consultiva da 
União, de trata o já mencionado Decreto nº 93.237, de 8 de setembro de 1986. 
Assim, se adota esta minha Emenda, os atuais Assistentes Jurídicos, Procuradores de Autarquias 
Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, Advogados de Ofício e Procuradores junto ao Tribunal 
Marítimo, assumiriam a Advocacia da União, na qualidade de Advocacia Contenciosa.  
Além do mais, a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, conforme Artigo 45, item 
III, do Anteprojeto aprovado, decidiu retirar do Ministério Público a representação judicial da União, 
sem que a Subcomissão do Poder Executivo, de sua parte, adotasse a medida ajustadora da 
situação, criando a Advocacia União. Este lapso precisa ser corrigido, agora, por esta Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo. É o que peço por necessário e indispensável. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00768 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Ficam acrescentados os seguintes itens ao art. 10 do anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Judiciário e do Ministério Público.  
Art. 10. ..................................  
IV - A representação judicial e as atividades  
da consultoria da União e de suas Autarquias  
constituem Advocacia de Estado. A Advocacia de  
Estado vinculada à Consultoria Geral da República,  
destina-se a:  
a) zelar pela observância da Constituição,  
das leis e tratados, com relação aos atos emanados  
da administração federal;  
b) desempenhar as atividades da consultoria e  
assessoramento jurídico no âmbito da administração  
federal assim compreendidos os órgãos da  
administração direta e as autarquias;  
c) exercer a representação judicial da União  
e das autarquias em todos os graus da jurisdição e Tribunais.  
V - A advocacia e consultoria de Estado serão  
exercidas pelos atuais integrantes dos Serviços  
Jurídicos da União.  
VI - Os cargos e empregos que integram o  
grupo Serviços Jurídicos são transformados em  
Cargos de provimento efetivo, nos casos em que  
ainda não tenham sido objeto de transformação em lei.  
VII - Os integrantes da Advocacia de Estado,  
terão os mesmos impedimentos, prerrogativas e  
direitos dos membros do Ministério Público Federal.  
VIII - Os membros da Advocacia de Estado  
ingressarão nos cargos iniciais das respectivas  
carreiras mediante concurso público de provas e títulos.  
IX - A lei estruturará a carreira dos integrantes da Advocacia de Estado. 
Justificativa: 
A criação, ou melhor, a fixação da representação judicial e consultoria jurídica das pessoas jurídicas 
de direito público está contemplada no anteprojeto (art. 53). 
   É, entretanto, necessário que fique bem expresso no texto constitucional a mencionada 
representação judicial e consultoria jurídica da União. Inclusive, tendo em vista o fato de que o 
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Serviço Jurídico da União e consequentemente seus integrantes, os procuradores autárquicos 
federais e assistentes jurídicos têm sido sistematicamente esvaziados e com eles, a Advocacia de 
Estado, quer pelo aviltamento de sua retribuição, quer pela desestruturação de sua carreira, em que 
pese a ampliação de suas competências e ação no seio Administração. 
   Tais aspectos negativos são determinados por ranços classistas, corporativos e privilégios 
inadmissíveis. 
É estultícia querer-se a independência absoluta do Ministério Público, enquanto não se criar a 
Advocacia de Estado. Remarque-se que a maioria dos Estados, membros já adotou a separação de 
sua advocacia. O que não pode continuar é a dubiedade atual: ser defensor da sociedade a ser 
advogado de Estado. São posições irreconciliáveis.  
   A tutela constitucional da Advocacia de Estado, assume no estado moderno, a exemplo de outras 
nações, imperativo ético, constituindo-se na verdade na condição de efetivação de controles internos 
legais, imprescindível ao regime democrático. 
   A Emenda, ora proposta, visa dar organicidade à Advocacia de Estado. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00846 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
Art. - À Procuradoria Geral da República,  
órgão diretamente subordinado ao Presidente da  
República, compete representar judicial e extra  
judicialmente a União; representar a Fazenda junto  
ao tribunal de Contas; exercer as funções de  
consultoria jurídica do Poder Executivo e da  
administração em geral; e promover a cobrança da dívida ativa da União.  
Parágrafo único - O Procurador Geral da  
República será nomeado dentre advogados de  
reconhecido saber jurídico e conduta ilibada. 
Justificativa: 
Há necessidade de que essa comissão faça referência ao “Procurador Geral da República” a fim de 
ficar bem explicita a diferenciação existente entre o citado cargo e o de Promotor Geral de Justiça, 
porquanto que, as atribuições de ambos são exercidas, atualmente, por si só (Procurador Geral da 
República).  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:01447 PARCIALMENTE APROV 
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.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 24,  
parágrafos 1o. e 4o., acrescentando-lhe o § 5o.:  
(Subcomissão do Poder Judiciário e do Min. Público)  
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Art. 24......................................  
§ 1o. - As causas em que a autora a União  
serão propostas no foro da Justiça Federal em que  
tiver domicílio a outra parte; as intentadas  
contra a União poderão ser propostas no foro da  
Justiça Federal em que domiciliado o autor, ou no  
foro da Justiça Federal onde houver ocorrido o ato  
ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja  
situada a coisa ou ainda no Distrito Federal.  
............................................  
§ 4o. - A lei poderá delegar a jurisdição de  
primeiro grau à Justiça local, em comarca onde não  
houver Vara federal, para o processo e julgamento  
de outras ações, bem como atribuir aos órgãos  
competentes do Estado ou Território as funções de  
Ministério Público Federal ou a representação  
judicial da União.  
§ 5o. - 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. 
Justificativa: 
   No § 1º é prevista a interiorização da Justiça Federal de primeiro grau o que, aliás, já está 
ocorrendo. A união haverá de poder demandar a ser demandada onde houver vara e não apenas nas 
capitais. 
   Quanto ao § 4º, a atual Constituição já contém regra análoga e convém seja mantida. Assim é que 
seria inviável que as execuções fiscais fossem todas processadas unicamente onde houvessem Vara 
Federal. Outras hipóteses poderão apresentar-se, a recomendar o mesmo tratamento, inclusive em 
matéria criminal. Conveniente seja feita a abertura para o legislador ordinário. 
   O texto do anteprojeto, relativo a protestos formados a bordo de navio ou aeronave, não mais se 
justifica, uma vez excluída da competência federal as questões de direito marítimo e aeronáutico. 
   O parágrafo 5º é mera repetição do parágrafo 2º do art. 123 da constituição em vigor, cuja aplicação 
tem dado excelentes resultados práticos. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 
 
      EMENDA:00022 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Tributos,  
Participação e Distribuição das Receitas  
Suprima-se o parágrafo 3o. do art. 12 do anteprojeto da Subcomissão de Tributos. 
Justificativa 
Cobrança de credito tributário é matéria processual, jamais constitucional. Lei complementar ou 
ordinária pode tratar do assunto. Ademais, parece-nos absurdo pretender-se erigir em instituição 
constitucional a Procuradoria Geral da Fazenda, simples órgão do Ministério da Fazenda. Seria 
superpor-se o acessório ao principal.  
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do critério tributário, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial 
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como na extrajudicial. O objetivo do dispositivo deveria estar restrito aos créditos já inscritos como 
dívida ativa, sem abranger os créditos tributários constituídos mas ainda não inscritos - fase em que a 
cobrança estaria afeta à Secretaria da Receita Federal. Além disso, é evidente a inconveniência de 
reportar-se nominalmente a órgão pertencente à estrutura do Ministério da Fazenda, disciplinadas em 
lei ou até em Decreto do Presidente da República. Nessas condições, sua redação deve ser 
reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA:00286 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 12 do Anteprojeto da Subcomissão de Tributos. 
Justificativa: 
   Não é matéria constitucional definir qual autoridade representa a União na cobrança de seus 
créditos tributários. 
   Imagine-se se semelhante disposição referente a autarquias, aos Estados e Municípios, bem como 
atribuições de outras autoridades não constitucionais, forem transportados para a Carta Federal. 
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do critério tributário, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial 
como na extrajudicial. O objetivo do dispositivo deveria estar restrito aos créditos já inscritos como 
dívida ativa, sem abranger os créditos tributários constituídos mas ainda não inscritos - fase em que a 
cobrança estaria afeta à Secretaria da Receita Federal. Além disso, é evidente a inconveniência de 
reportar-se nominalmente a órgão pertencente à estrutura do Ministério da Fazenda, disciplinadas em 
lei ou até em Decreto do Presidente da República. Nessas condições, sua redação deve ser 
reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA:00321 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Art. 12. Compete à União instituir imposto sobre:  
I - importação de produtos estrangeiros;  
II - exportação, para o Exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;  
III - renda e proventos de qualquer natureza;  
IV - produtos industrializados;  
V - operações de créditos, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;  
VI - riqueza;  
VII - lubrificantes e combustíveis, líquidos ou gasosos;  
VIII - energia elétrica;  
IX - minerais do País.  
§ 1o. O Poder Executivo, nas condições e nos  
limites estabelecidos em lei, poderá alterar as  
alíquotas e bases de cálculo dos impostos  
enumerados nos itens I, II, IV e V.  
§ 2o. O imposto sobre produtos  
industrializados será seletivo, em função da  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 29  

 

essencialidade dos produtos, e não cumulativo,  
compensando-se o que for devido em cada operação  
com o que já houver sido ou deva ser efetivamente  
pago, em relação às operações anteriores.  
§ 3o. Os impostos enumerados nos itens VII e  
VIII incidirão uma só vez sobre a produção,  
importação, circulação, distribuição ou consumo de  
lubrificantes e combustíveis, líquidos ou gasosos  
e de energia elétrica, excluída a incidência de  
qualquer outro tributo.  
§ 4o. O imposto enumerado no item IX incidirá  
uma só vez sobre a extração, a circulação, a  
distribuição ou o consumo dos minerais do País  
relacionados em lei, observado o disposto no final do § 3o.  
§ 5o. Na cobrança de crédito tributário, a União será representada judicial e  
extrajudicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
Justificativa: 
   A tributação sobre a riqueza correspondente ao princípio da personalização dos impostos, consagra 
no §1º do artigo 1º. 
   Com efeito, no atual sistema tributário tem-se uma tributação sobre a renda (de conteúdo dinâmico) 
e sobre o patrimônio (de conteúdo estático). 
   Todavia, a riqueza, como elemento por excelência de capacidade contributiva resta intocada. 
   A presente emenda objetiva corrigir esta distorção e permitir uma alteração da distribuição primária 
da renda, mediante essa incidência, que se faz necessária para atenuar as disparidades de renda no 
País. 
   A permanência do poder de instituir impostos sobre minerais, energia elétrica e combustíveis e 
lubrificantes na competência da União se justifica por ser este o ente tributante mais adequado para 
instituí-los. Com efeito, são produtos intimamente relacionados ao interesse nacional, por se 
constituírem insumos estratégicos, vitalizados basicamente em todas as atividades produtivas 
nacionais. Por isso mesmo requerem um controle rigoroso sobre sua produção, distribuição e 
consumo, somente possível de ser exercido pela União. 
   Os minerais, assim como os combustíveis e lubrificantes têm importância fundamental sobre o 
comércio exterior cujo controle com certeza deve pertencer ao Governo Central. 
   Do ponto de vista operacional, são impostos hoje facilmente administráveis; sua transferência para 
a competência dos Estados, tributados pelo ICM, por certo ensejaria administração mais complexa e 
onerosa sem assegurar expressiva arrecadação, dada a natureza não-cumulativa do imposto. 
   Finalmente, cumpre ressaltar que embora na competência da União, grande parte da arrecadação 
desses impostos é hoje distribuída a Estados e Municípios. O que se poderia fazer, seria aumentar 
um pouco mais o percentual dessa distribuição. 
   Quanto ao poder de alterar alíquotas, a redação original apresenta uma certa inflexibilidade, ao 
dispor que ele será realizado por Decreto do Presidente da República. 
   Trata-se de matéria já disciplinada na atual Constituição, todavia, com maior nível de 
exequibilidade, eis que a competência é atribuída ao Poder Executivo. 
   Por outro lado, prevê-se na emenda que a alteração do tributo seja feita através de alíquotas e 
bases de cálculo, somando omissão existente na redação original. 
Parecer:   
   Os estudos para se estabelecer as competências tributárias, a participação dos Estados no produto 
da arrecadação de impostos da União, e a dos Municípios no produto da arrecadação de receitas 
federais e estaduais, visaram principalmente corrigir distorções existentes, tornando mais equânime a 
distribuição das receitas públicas entre os três níveis de governo. Com base em dados de 1985, 
sabe-se que a participação da União, dos Estados e dos Municípios, no produto total da arrecadação 
tributária do País é, respectivamente, de 44,9%, 37,4% e 17,7%. Pelo sistema proposto no 
Anteprojeto, tal participação passa a ser de 36%, 40% e 24%, o que demonstra uma  
melhor repartição das rendas tributárias, com o indispensável reforço das finanças estaduais e 
municipais.  
À vista do exposto, examinamos a Emenda e suas implicações, chegando a conclusão de que a 
alteração na competência tributária da União, viria certamente afetar o equilíbrio e a consistência do 
sistema adotado, porquanto distorceria o valor de um dos elementos básicos utilizados nos cálculos 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 30  

 

em que se assenta a repartição de receitas estabelecida no Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
   
 
EMENDA:00422 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 3o. do art. 12 do texto  
original do anteprojeto da Subcomissão de  
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas:  
"§ 3o. Na cobrança da dívida ativa decorrente  
de crédito tributário, a União será representada  
judicial e extrajudicialmente pela Procuradoria-  
Geral da Fazenda Nacional." 
Justificativa: 
A representação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deve iniciar-se a partir do momento em 
que o credito tributário é inscrito em Dívida Ativa. Até sua inscrição, cabe aos Órgãos Fiscalizadores 
competentes sua constituição, acompanhamento, cobrança administrativa e encaminhamento para 
inscrição da Dívida Ativa da União.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do 
Anteprojeto da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas, tornando-o mais 
completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se 
reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
    
   EMENDA:00601 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   IRAJÁ RODRIGUES (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 12, incluindo-se onde couber o dispositivo abaixo transcrito:  
Art. - Na cobrança da Dívida Ativa, a  
representação judicial da União, dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios, será feita  
pelas Procuradorias Fazendárias respectivas, sendo  
os atos administrativos anteriores, praticados no  
domicílio fiscal do devedor. 
Justificativa: 
Verifica-se a preocupação do parágrafo 3º do art. 12 do Anteprojeto, a estabelecer competência 
constitucional apenas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não estendendo-se a norma 
Constitucional as demais pessoas jurídicas de direito público.  
Acresce, ainda, a administrativa do termo “extrajudicialmente”, ou seja, vincular ação administrativa 
especifica ao texto constitucional, situação que deve ser disciplinada por lei ou mesmo decreto. 
Com a redação proposta, acrescenta-se ao texto constitucional, disciplinamento amplo, envolvendo 
todas as pessoas jurídicas de direito público e a fixação do débito no domicilio fiscal do devedor, para 
que, à qualquer momento, seja possível a liquidação do credito tributário. 
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Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do critério tributário, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial 
como na extrajudicial. O objetivo do dispositivo deveria estar restrito aos créditos já inscritos como 
dívida ativa, sem abranger os créditos tributários constituídos mas ainda não inscritos - fase em que a 
cobrança estaria afeta à Secretaria da Receita Federal. Além disso, é evidente a inconveniência de 
reportar-se nominalmente a órgão pertencente à estrutura do Ministério da Fazenda, disciplinadas em 
lei ou até em Decreto do Presidente da República. Nessas condições, sua redação deve ser 
reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pelo acolhimento em parte. 
 
   
   EMENDA:00609 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 3o, do art. 12, da  
Seção do Crédito Tributário, do Anteprojeto da Subcomissão V-A.  
Altere-se, no art. 12, a redação do § 3o, adotando-se a seguinte:  
Art. 12 - ..................................  
§ 3o - A União será representada judicialmente pelo Ministério Público Federal. 
Justificativa: 
A colocação original do texto que se pretende emendar é, sem dúvida alguma, impropria. Em primeiro 
lugar porque a arrecadação de impostos, através da propositura de execuções fiscais, é apenas uma 
das funções de a União Federal ver os interesses da Nação serem defendidos em juízo. Por outro 
lado, a Procuradoria da Fazenda Nacional nada mais representa dentro do organograma da 
administração federal, que a assessoria jurídica do Ministério da Fazenda, seção meramente 
administrativa, incumbida de realizar a inscrição da dívida ativa. 
Ora, a defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo princípio da legalidade – e tendo em vista 
principalmente o controle dos atos administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa 
dos agentes estatais – constitui mister que extrapola em muito o âmbito dos critérios de mera 
administração. A relevância dos bens, interesses e serviços que ela envolve, outrossim, exige que 
seja atribuída, na defesa federal, à única instituição apta, normativa e filosoficamente, a esse 
indelegável oficio – ou seja, o Ministério Público Federal. 
Outro motivo que impõe idêntica solução será controlado no pensamento de que a União Federal 
constitui algo mais do que apenas outra pessoa jurídica de direito público, dentre tantas: sua abstrata 
personalidade jurídica na verdade tem origem na concreta somatória de todos os recursos nacionais, 
patrimônio este que na realidade pertence, de direito, à coletividade que é do povo brasileiro.  
É a luz desses enfoques que se entende porque a União Federal mereceu, das Constituições de 
1946, 1967 e 1969, a garantia de receber defesa judicial qualificada, em tratamento diferenciado com 
relação às demais pessoas jurídicas de direito público interno: unicamente o Ministério Público 
Federal, dotado das garantias constitucionais, estará apto a proporcionar à União a defesa que mais 
convêm aos interesses da Nação. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais 
emendas atinentes ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do autor, não se 
harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema Tributário proposto, nem coincide com o conjunto 
dos pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
 
EMENDA:01088 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 12 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 12. ..................................  
§ 3o. - A cobrança, judicial ou não, de  
impostos, compete aos órgãos próprios do  
Ministério a que caiba arrecadá-los." 
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do critério tributário, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial 
como na extrajudicial. O objetivo do dispositivo deveria estar restrito aos créditos já inscritos como 
dívida ativa, sem abranger os créditos tributários constituídos mas ainda não inscritos - fase em que a 
cobrança estaria afeta à Secretaria da Receita Federal. Além disso, é evidente a inconveniência de 
reportar-se nominalmente a órgão pertencente à estrutura do Ministério da Fazenda, disciplinadas em 
lei ou até em Decreto do Presidente da República. Nessas condições, sua redação deve ser 
reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
 Justificativa: 
   Descabe a citação expressa, no texto constitucional, de um órgão específico, no âmbito de 
determinado Ministério. 
   Com a redação oferecida, mantém-se inalterado o conteúdo do dispositivo, adequando-o, contudo, 
na sua forma redacional mais genérica e abrangente. 
  
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO – III 
 
   EMENDA:00536 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Substitutivo da Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:  
"Art.... - A lei disporá sobre a organização  
e o funcionamento da representação judicial ou  
extrajudicial e consultoria jurídica da União na  
Administração Pública Federal direta e indireta  
tendo atribuição a defesa dos seus interesses como  
parte autora ou ré, assistente ou opoente.  
§ 1o. - A Advocacia da União é dirigida pelo  
Procurador-Geral da República, nomeado pelo  
Presidente da República.  
§ 2o. - Integram a Advocacia da União os  
Procuradores da República que optarem na forma do  
disposto ao art. 53 desta Constituição, os  
Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores de  
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Autarquias Federais, os Procuradores da Fazenda  
Nacional, os Advogados de Ofício e os Procuradores  
junto ao Tribunal Marítimo." 
Justificativa: 
Tendo em vista que se vedou ao Ministério Público a representação judicial e consultoria jurídica das 
pessoas jurídicas de direito público, assim como se reservou à Defensoria Pública a incumbência de 
postular e defender os direitos das pessoas necessitadas, há que se instituir o sistema nacional de 
defesa dos interesses da União, por funcionários para tanto habilitados, mediante prestação de 
serviços no campo das atividades jurídicas. Como este escopo, apresentamos a presente emenda 
que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   
   Creio que esta matéria restou prejudicada.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00571 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Incluir, na Seção II - "Do Executivo, do  
capítulo VI - "Das disposições transitórias", o  
seguinte artigo 116, renumerando-se o atual artigo  
116 e os seguintes:  
"Art. 116 - Integram a advocacia da união  
(art....desta Constituição) os Procuradores da  
Fazenda Nacional, os Assistentes Jurídicos, os  
Procuradores das Autarquias Federais e os  
advogados de Ofício e os Procuradores junto ao  
Tribunal Marítimo, bem assim os procuradores da  
República que optarem". 
Justificativa: 
Infelizmente foi suprimido o artigo 44, item III, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público que retirava dos Procuradores da República, por serem eles 
membros do Ministério Público e, portanto, Promotores de Justiça, a representação judicial da União. 
A decisão tinha embasamento histórico e doutrinário e visava corrigir uma heresia que se vem 
praticando há anos, mas que agora e anda em tempo oportuno pode ser exorcizada. 
Permitia, entretanto, o texto do referido anteprojeto, que os Promotores de Justiça, integrantes da 
Carreira do Ministério Público e denominados, atualmente, de Procuradores da República, pudessem 
optar por integrarem a Advocacia Jurídica de Representação Judicial da união. 
Sou pela tese contida no referido texto e aqui referenciado. Deve constar dos anais desta Assembleia 
Nacional Constituinte sugestão de minha autoria, contendo a mesma tese que, acolhida em outros 
termos, se refere as matérias que devem ser examinadas por esta Comissão Temática. Ministério 
Público é uma coisa distinta da Advocacia e sua estrutura deve estar vinculada a matéria pertinente 
ao Poder Judiciário. Jamais ao Poder Executivo, como ocorre no texto da Constituição vigente. 
Acolhida a tese e retirada do Ministério Público a Representação Judicial da União, nada deve 
impedir, entretanto, que possam os membros do Ministério Público optarem por integrar a Advocacia 
da União, na companhia daqueles outros servidores públicos, profissionais do direito, que 
naturalmente convergem para o Sistema, visto que já ´pertencem à Advocacia Consultiva da União 
de que trata o Decreto nº 93.237, de 8 de setembro de 1986. 
É este o espírito, e a lógica evidentemente da Emenda que ora encaminho a esta douta Comissão, na 
certeza de seu acolhimento unânime.  
Por oportuno, esclareço que estou encaminhando outra emenda, com texto ao Capítulo “Do Poder 
Executivo”, criando a Advocacia da União no texto Constitucional, posto que a mesma já existe na 
legislação ordinária, antes referida. 
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Mas, como os Advogados da União assumem, também, a Advocacia Contenciosa, é justo contemplar 
a matéria no elenco das disposições constitucionais. É a justificação. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não foi aceito neste substitutivo o Capítulo da Advocacia da União. 
 
   
   EMENDA:00572 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Inclui, no Capítulo II - "do Executivo" - a  
Seção IX, com a seguinte redação, renumerados os  
atuais artigos 61 e seguintes.  
DO PODER EXECUTIVO  
Seção IX  Da Advocacia da União  
"Art. 61 - A lei organizará a Advocacia da  
União na Administração Direta e Indireta, para  
exercer, privativamente, a advocacia contenciosa e consultiva:  
§ 1o. - Advocacia da União velará no âmbito  
Executivo, pela fiel observância da Constituição e das leis do País.  
§ 2o. - O ingresso nas carreiras da Advocacia  
da União far-se-á mediante concurso público de provas e de títulos.  
Art. 62 - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá normas  
gerais para a organização da Advocacia dos  
estados, sob a forma de procuradorias-Gerais. 
Justificativa: 
Do anteprojeto assinado pelo Relator, Senador José Fogaça, não figurou qualquer referência à 
organização da Advocacia da União, providencia que se faz necessária a indispensável para a 
harmonia dos textos que resultaram respectivamente das Subcomissões do Poder Executivo e do 
Poder Judiciário e do Ministério Público. É que, atualmente, a advocacia da União é contenciosa 
quando exercida pelos integrantes do Sistema da Advocacia Consultiva da União, de que trará o 
Decreto nº 93.237, de 8 de setembro de 1986. 
É certo que o Ministério Público se desvia de suas funções singulares quando, vinculada ao Poder 
Executivo, exerce, para este, a Advocacia da União perante os Juízes e os Tribunais de Justiça. 
As principais Unidades da Federação já estabelecem e organizaram as Advocacias do Estado – 
independentes, desvinculadas, sem qualquer envolvimento com o Ministério Público. A União 
Federal, que dispõe de uma estrutura organizada para o exercício de sua Advocacia, insiste em usar 
o Ministério Público para aquela finalidade, fato que, doutrinaria e historicamente, merece severa 
crítica e imediata repulsa. 
O Ministério Público não pode ser parte em um processo na condição de Advogado e de parte, 
quando nele se integra como representante da sociedade e na qualidade de fiscal da lei e de sua 
correta aplicação. 
A dúplice função, atualmente exercida pelo Ministério Público, é uma heresia que esta Assembleia 
Nacional Constituinte precisa corrigir. 
Sendo impropria a representação da União em Juízo através do Ministério Público, é de se sentir a 
necessidade de se organizar a Advocacia da união, na estrutura do Poder Executivo. É o que 
proponho através desta Emenda aditiva, tomando por base o Sistema da Advocacia Consultiva da 
União, de trata o já mencionado Decreto nº 93.237, de 8 de setembro de 1986. 
Assim, se adota esta minha Emenda, os atuais Assistentes Jurídicos, Procuradores de Autarquias 
Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, Advogados de Ofício e Procuradores junto ao Tribunal 
Marítimo, assumiriam a Advocacia da União, na qualidade de Advocacia Contenciosa.  
Além do mais, a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, conforme Artigo 45, item 
III, do Anteprojeto aprovado, decidiu retirar do Ministério Público a representação judicial da União, 
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sem que a Subcomissão do Poder Executivo, de sua parte, adotasse a medida ajustadora da 
situação, criando a Advocacia União. Este lapso precisa ser corrigido, agora, por esta Comissão da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo. É o que peço por necessário e indispensável. 
É a justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria orientação dada ao Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00662 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no Substitutivo do Sr. Relator:  
"Art. ... - Integram a Advocacia da União os  
Procuradores da República que optarem, os  
Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores de  
Autarquias Federais, os Procuradores da Fazenda  
Nacional, os Advogados de Ofício e os Procuradores  
junto ao Tribunal Marítimo." 
Justificativa: 
O art. 45, III, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público 
retira dos Procuradores da República, por serem eles membros do Ministério Público retira dos 
Procuradores da República, por serem eles membros do Ministério Público e portanto, Promotores de 
Justiça, a representação judicial da União. A decisão tem embasamento histórico e doutrinário e visa 
corrigir uma heresia que se vem praticando há anos, mas que agora e ainda em tempo oportuno pode 
ser exorcizada. 
Permite, entretanto, o texto de referido anteprojeto, que os Promotores de Justiça, integrantes da 
Carreira do Ministério Público e determinados, atualmente, de Procuradores da República, possam 
optar por integrarem a Advocacia da União, que chama aquele texto, impropriamente, de Carreira 
Jurídica de Representação Judicial da União.  
Sou pela tese contida no texto aprovado e aqui referenciado. Deve constar dos anais desta 
Assembleia Nacional Constituinte sugestão de minha autoria, contendo a mesma tese que, colhida 
em outros termos, se insere entre as matérias que subiram ao exame desta Comissão Temática. 
Ministério Público é uma coisa distinta da Advocacia e sua estrutura deve estar vinculada a matéria 
pertinente ao Poder Judiciário. Jamais ao Poder Executivo, como ocorre no texto da Constituição 
vigente. 
Acolhida a tese e retirada do Ministério Público a Representação Judicial da União, nada deve 
impedir, entretanto, que possam os membros do Ministério Público optarem por integrar a Advocacia 
da União, na companhia daqueles outros servidores públicos, profissionais do direito, que 
naturalmente convergem para o Sistema, visto já pertencerem à Advocacia Consultiva da União de 
que trata o Decreto n° 93.237, de 8 de setembro de 1986. 
É este o espirito, e a lógica evidentemente da Emenda, com texto direcionado ao Capítulo “Do Poder 
Executivo”, criando a Advocacia da União no texto constitucional, posto que a mesma já existe na 
legislação ordinária, antes referida. 
Mas, como os Advogados da União assumem, também, a Advocacia Contenciosa, é justo 
comtemplar a matéria no elenco das disposições constitucionais.  
Parecer:   
   Creio que esta matéria restou prejudicada.  
Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:00663 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Substitutivo do Sr. Relator  
a Seção "Da Advocacia da União".  
Do Poder executivo  
............................................  
Seção IX - Da Advocacia da União  
"Art. 45 - A lei organizará a Advocacia da  
Administração Federal direta e indireta, e seus  
integrantes, admitidos mediante concurso público  
de provas e títulos, exercerão, privativamente, a  
Advocacia Contenciosa e Consultiva." 
Justificativa: 
Do parecer e Substitutivo do Relator, Constituinte Egídio Ferreira Lima, não figurou qualquer à 
referência à organização da Advocacia da União, providência que se faz necessária e indispensável 
para a harmonia dos textos que resultam dessa Comissão. É que, atualmente, a Advocacia da União 
é contenciosa quando exercida pelo Ministério Público, e consultiva quando exercida pelos 
integrantes dos Sistemas da Advocacia Consultiva da União, de que trará o decreto n° 93.237, de 8 
de setembro de 1986. 
É certo que o Ministério Público se desvia de suas funções singulares quando, vinculada ao Poder 
Executivo, exerce, para este, a Advocacia da União perante os Juízes e Tribunais de Justiça. 
As principais Unidades da Federação já estabeleceram e organizaram as Advocacias do Estado – 
independentes, desvinculadas, sem qualquer envolvimento com o Ministério Público. A União 
Federal, que dispõe de uma estrutura organizada para o exercício de sua Advocacia, insiste em usar 
o Ministério Público para aquela finalidade, fato que, doutrinaria e historicamente, merece severa 
crítica e imediata repulsa. 
O Ministério Público não pode ser parte em um processo na condição de Advogado e de parte, 
quando nele se integra como representante da sociedade e na qualidade de fiscal da lei e de sua 
correta aplicação. 
A dúplice função, atualmente exercida pelo Ministério Público, é uma heresia que esta Assembleia 
Nacional Constituinte precisa corrigir. 
Sendo impropria a representação da União em Juízo através do Ministério Público, é de se sentir a 
necessidade de se organizar a Advocacia da União, na estrutura do Poder Executivo. É o que 
proponho através desta Emenda aditiva, tomando por base o Sistema da Advocacia Consultiva da 
União, de que trata o já mencionado Decreto nº 93.237, de setembro de 1986. 
Assim, se adotada esta minha Emenda, os atuais Assistentes Jurídicos, Procuradores de Autarquias 
Federais, procuradores da Fazenda Nacional, Advogados de Ofício e Procuradores junto ao Tribunal 
Marítimo, assumiram a Advocacia da União, na qualidade de Advogados da União, para o exercício 
da Advocacia Consultiva e da Advocacia Contenciosa. 
Além do mais, a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, conforme art. 45, III, do 
Anteprojeto aprovado, decidiu retirar do Ministério Público a representação judicial da União, sem que 
a Subcomissão do Poder Executivo, de sua parte, adotasse a medida ajustadora da situação, criando 
a Advocacia da união. Este lapso precisa ser corrigido, agora, por esta Comissão. É o que o peço por 
necessário e indispensável.  
Parecer:   
   Não creio oportuna a criação da Advocacia da União, hoje bem desempenhada pelo Ministério 
Público Federal. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00752 PREJUDICADA 
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:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se o art. 103., "in totum", o § 5o.  
do art. 102, a última parte da alínea "c" do  
inciso II do art. 104, do Capítulo do Ministério  
Público, incluindo-se, onde couber:  
Art. É instituída a Procuradoria-Geral da  
União, encarregada da sua defesa judicial e  
extrajudicial.  
§ 1o. A Procuradoria-Geral da União tem por  
chefe o Procurador-Geral da República, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber  
jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. Os Procuradores da República  
ingressarão nos cargos iniciais de carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá a  
organização da Procuradoria-Geral da União.  
§ 4o. Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados ou dos Municípios ou a advogados  
devidamente credenciados. 
Justificativa 
Conquanto em suas origens, o Ministério Público tenha surgido corno o defensor dos interesses 
privados do rei em juízo, no Brasil ele tem percorrido una trajetória histórica que muito o tem afastado 
de seu modelo inicial. 
Com efeito, a doutrina brasileira tem entendido que o Ministério Público deve representar o interesse 
da sociedade e não o interesse do Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público. 
A atual situação do Ministério Público Federal, que acumula as funções de Ministério Público e de 
Procurador Judicial da União é repelida pelos juristas pátrios. 
A questão, aparentemente simples, tem implicações profundas. 
A continuar exercendo o Procuratório da União, sua chefia há de ser da confiança do Presidente da 
República, o que retira do Ministério Público sua indispensável independência para exercício de suas 
atribuições. 
Também é tradicional, para os Procuradores da República, mesmo pertencendo ao Ministério 
Público, o exercício da advocacia particular, situação que não se coaduna com a relevância das 
funções de instituição, desvirtuando mesmo a atividade de seus membros. 
Não foi por outra razão que o substitutivo do relator teve que fazer algumas concessões, quanto ao 
sistema de nomeação do Procurador-Geral de República, quanto ao exercício da advocacia e até 
mesmo admitindo membros do Ministério Público Federal em regime de dedicação parcial de 
trabalho. 
Melhor será purificar a Instituição, criando-se outro organismo (como existe nos Estados-membros) 
que se ocupe da defesa judicial e extrajudicial da União. 
Parecer:   
   Creio que esta matéria restou prejudicada.  
Prejudicada. 
Nota: durante a votação do substitutivo do relator, a emenda 00752 foi destacada e aprovada. 
 
   EMENDA:00974 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se o artigo 117 do Substitutivo da  
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo: 
Justificativa: 
A supressão de tal artigo deve ser feita já que compete ao Ministério Público da União a sua 
representação judicial, conforme artigo 103 do substitutivo, não podendo desta forma os membros do 
Ministério Público Federal optarem por aquela atividade. 
Parecer:   
   Esta matéria está superada.  
Prejudicada. 
 

 COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 
 
   EMENDA:00079 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo:  
Suprima-se do § 1o. do artigo 13 a referência  
ao item IV e dê-se ao § 3o., a seguinte redação:  
"§ 3o. A cobrança judicial de créditos  
tributários da União cabe ao órgão próprio do  
Ministério competente a promover a arrecadação de tributos." 
Justificativa: 
   Não é aconselhável que o Poder Executivo fique com o arbítrio de alterar alíquotas do IPI, pois, 
trata-se de imposto de efeito econômico interno. No caso do §3º, não devemos especificar o 
Ministério a que estará vinculado o órgão destinado a fazer cobrança judicial de créditos tributários da 
União, na medida em que uma mudança na estrutura ministerial implicaria em alteração do texto da 
Lei Magna. 
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:00094 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o parágrafo 3o. do item V do artigo 13:  
§ 3o. - As procuradorias ou órgãos similares  
da Fazenda Pública Federal atuarão  
administrativamente e perante o Poder Judiciário  
na cobrança de créditos tributários ou na defesa  
de outros interesses fazendários, propondo ações e  
medidas convenientes em qualquer grau. 
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Justificativa: 
   Mencionar Ministério da Fazenda é fixar, constitucionalmente, uma pasta que poderá, de futuro, 
sofrer alterações e para tanto não deve ser necessária uma reforma da Carta maior. Deve ficar bem 
claro que os Procuradores da Fazenda Nacional poderão cobrar, judicialmente, os créditos tributários 
e que terão aptidões para uma ampla atuação perante o Poder Judiciário, como advogados da 
Fazenda Pública. 
   A redação proposta parece atender bem. 
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da República. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
46 - Pelo acolhimento em parte 
   
    
EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda  
Dê-se ao parágrafo 3o. do art. 13, a seguinte redação:  
§ 3o. - "A cobrança extrajudicial de créditos  
tributários da União cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda". 
Justificativa: 
Exclui-se o poder conferido, no substitutivo, aos órgãos do Ministério da Fazenda para cobrança 
judicial dos créditos da União. 
É de manifesta inconveniência, e sem par no Direito Comparado, que os órgãos do Ministério da 
Fazenda, que participam do lançamento tributário, constituição do título executivo e cobrança 
extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus atos, através das medidas coercitivas do 
processo de execução. 
Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação dos créditos da União deve prevalecer a visão 
normativa do fenômeno tributário, própria à instituição afetiva à obediência à Constituição Federal e à 
Lei de modo geral – o ministério Público Federal. 
Ademais a cobrança judicial dos créditos tributários da União é apenas um aspecto da representação 
judicial da União, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, ao Ministério Público Federal (arts. 102, parágrafo 5º e 103). 
Além da inconveniência antes referida, o dispositivo emendado abriria exceção à unidade da defesa 
da União, com evidente prejuízo para sua coordenação.  
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00184 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 13, parágrafo 3o,  
do Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças.  
O art. 13, parágrafo 3o., do Substitutivo da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças terá a seguinte redação: "A cobrança  
extrajudicial de créditos tributários da União  
cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda." 
Justificativa: 
Exclui-se o poder conferido, no substitutivo, aos órgãos do Ministério da Fazenda para cobrança 
judicial dos créditos da União. 
É de manifesta inconveniência, e sem par no Direito Comparado, que os órgãos do Ministério da 
Fazenda, que participam do lançamento tributário, constituição do título executivo e cobrança 
extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus atos, através das medidas coercitivas do 
processo de execução. 
Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação dos créditos da União deve prevalecer a visão 
normativa do fenômeno tributário, própria à instituição afetiva à obediência à Constituição Federal e à 
Lei de modo geral – o ministério Público Federal. 
Ademais a cobrança judicial dos créditos tributários da União é apenas um aspecto da representação 
judicial da União, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, ao Ministério Público Federal (arts. 102, parágrafo 5º e 103). 
Além da inconveniência antes referida, o dispositivo emendado abriria exceção à unidade da defesa 
da União, com evidente prejuízo para sua coordenação.  
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00317 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   O art. 13, parágrafo 3o., do Substitutivo da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças terá a seguinte redação: "A cobrança  
extrajudicial de créditos tributários da União  
cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda." 
Justificativa: 
Exclui-se o poder conferido, no substantivo, aos órgãos do Ministério Público da Fazenda para 
cobrança judicial dos créditos da União. 
É de manifesta inconveniência, e sem par no Direito Comparado, que os órgãos do Ministério da 
Fazenda, que participam do lançamento tributário, constituição do título executivo e cobrança 
extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus atos, através das medidas coercitivas do 
processo de execução.  
Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação dos créditos da união deve prevalecer a visão 
normativa do fenômeno tributário, própria à instituição afeita à obediência à Constituição Federal e à 
lei de modo geral – o Ministério Público Federal. 
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Ademais a cobrança judicial dos créditos tributários da União é apenas um aspecto da representação 
judicial da União, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, ao Ministério Federal. (arts. 102, parágrafo 5º e 103). 
Além da inconveniência antes referida, o dispositivo emendado abriria exceção à unidade de defesa 
da União, com evidente prejuízo para sua coordenação.  
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00318 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   O art. 13, parágrafo 3o., do Substitutivo da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças terá a seguinte redação: "A cobrança  
extrajudicial de créditos tributários da União  
cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda." 
Justificativa: 
Exclui-se o poder conferido, no substantivo, aos órgãos do Ministério Público da Fazenda para 
cobrança judicial dos créditos da União. 
É de manifesta inconveniência, e sem par no Direito Comparado, que os órgãos do Ministério da 
Fazenda, que participam do lançamento tributário, constituição do título executivo e cobrança 
extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus atos, através das medidas coercitivas do 
processo de execução.  
Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação dos créditos da união deve prevalecer a visão 
normativa do fenômeno tributário, própria à instituição afeita à obediência à Constituição Federal e à 
lei de modo geral – o Ministério Público Federal. 
Ademais a cobrança judicial dos créditos tributários da União é apenas um aspecto da representação 
judicial da União, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, ao Ministério Federal. (arts. 102, parágrafo 5º e 103). 
Além da inconveniência antes referida, o dispositivo emendado abriria exceção à unidade de defesa 
da União, com evidente prejuízo para sua coordenação.  
Parecer:   
      O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   O art. 13, parágrafo 3o., do Substitutivo da  
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Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças terá a seguinte redação: "A cobrança  
extrajudicial de créditos tributários da União  
cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda." 
Justificativa: 
Exclui-se o poder conferido, no substantivo, aos órgãos do Ministério Público da Fazenda para 
cobrança judicial dos créditos da União. 
É de manifesta inconveniência, e sem par no Direito Comparado, que os órgãos do Ministério da 
Fazenda, que participam do lançamento tributário, constituição do título executivo e cobrança 
extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus atos, através das medidas coercitivas do 
processo de execução.  
Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação dos créditos da união deve prevalecer a visão 
normativa do fenômeno tributário, própria à instituição afeita à obediência à Constituição Federal e à 
lei de modo geral – o Ministério Público Federal. 
Ademais a cobrança judicial dos créditos tributários da União é apenas um aspecto da representação 
judicial da União, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, ao Ministério Federal. (arts. 102, parágrafo 5º e 103). 
Além da inconveniência antes referida, o dispositivo emendado abriria exceção à unidade de defesa 
da União, com evidente prejuízo para sua coordenação.  
Parecer:   
      O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00320 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   O art. 13, parágrafo 3o., do Substitutivo da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças terá a seguinte redação: "A cobrança  
extrajudicial de créditos tributários da União  
cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda." 
Justificativa: 
Exclui-se o poder conferido, no substantivo, aos órgãos do Ministério Público da Fazenda para 
cobrança judicial dos créditos da União. 
É de manifesta inconveniência, e sem par no Direito Comparado, que os órgãos do Ministério da 
Fazenda, que participam do lançamento tributário, constituição do título executivo e cobrança 
extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus atos, através das medidas coercitivas do 
processo de execução.  
Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação dos créditos da união deve prevalecer a visão 
normativa do fenômeno tributário, própria à instituição afeita à obediência à Constituição Federal e à 
lei de modo geral – o Ministério Público Federal. 
Ademais a cobrança judicial dos créditos tributários da União é apenas um aspecto da representação 
judicial da União, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, ao Ministério Federal. (arts. 102, parágrafo 5º e 103). 
Além da inconveniência antes referida, o dispositivo emendado abriria exceção à unidade de defesa 
da União, com evidente prejuízo para sua coordenação.  
Parecer:   
      O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
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na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição.  
   
   EMENDA:00411 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao art. 13, parágrafo 3o,  
do Substitutivo da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças.  
O art. 13, parágrafo 3o, do Substitutivo da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças terá a seguinte redação: "A cobrança  
extrajudicial de créditos tributários da União  
cabe a órgãos próprios do Ministério da Fazenda." 
Justificativa: 
Exclui-se o poder conferido, no substantivo, aos órgãos do Ministério Público da Fazenda para 
cobrança judicial dos créditos da União. 
É de manifesta inconveniência, e sem par no Direito Comparado, que os órgãos do Ministério da 
Fazenda, que participam do lançamento tributário, constituição do título executivo e cobrança 
extrajudicial, venham ainda a atuar na defesa de seus atos, através das medidas coercitivas do 
processo de execução.  
Já nessa fase das medidas tendentes à satisfação dos créditos da união deve prevalecer a visão 
normativa do fenômeno tributário, própria à instituição afeita à obediência à Constituição Federal e à 
lei de modo geral – o Ministério Público Federal. 
Ademais a cobrança judicial dos créditos tributários da União é apenas um aspecto da representação 
judicial da União, cometida, em sede mais adequada, pela Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, ao Ministério Federal. (arts. 102, parágrafo 5º e 103). 
Além da inconveniência antes referida, o dispositivo emendado abriria exceção à unidade de defesa 
da União, com evidente prejuízo para sua coordenação.  
Parecer:   
      O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00462 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao §o. do art. 13 do Anteprojeto  
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
"§ 3o. na cobrança da dívida ativa decorrente de crédito tributário, bem assim nas causas  
pertinentes a tributos federais, a Fazenda Nacional será representada judicialmente pelo  
órgão específico da Advocacia da União." 
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Justificativa: 
A presente Emenda precede aperfeiçoar a disposição que confere a órgão jurídico com a especifica 
função de trabalhar em matéria jurídico-tributária o encargo de promover a execução das dívidas 
fiscais. O dispositivo se refere também a cobrança administrativa, mas essa já se acha devidamente 
organizada, diversamente do que ocorre na área judicial. De nada adianta um sistema tributário bem 
estruturado se, na prática, não é concretamente respeitado, pois a omissão no pagamento dos 
tributos prejudica ou, mesmo, elimina a generalidade, universalidade, igualdade e progressividade, 
tributárias – disse-o, com muito acerto, em seu Relatório Final, o Constituinte Fernando Coelho. 
Essas, as razões de Emenda ora apresentada. 
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento  
do nosso Substitutivo, tornando-o mais completo, ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o 
Substitutivo reflita seu conteúdo parcial. 
 
     
   EMENDA:00600 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 13 do substitutivo do Relator da Comissão do Sistema Tributário,  
Orçamento e Finanças.  
Justificativa: 
Não é matéria constitucional definir qual autoridade representa a União na cobrança de seus créditos 
tributários.  
Imagine-se se semelhante disposição referentes às autarquias, aos Estados e Municípios, bem como 
atribuições de outras autoridades não constitucionais, forem transpostos para a Carta Federal. 
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00662 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, na Seção IV do  
capítulo I do Substitutivo do Relator:  
"Art. - Na cobrança judicial de seus  
créditos, os Estados e o Distrito Federal serão  
representados pela respectiva Procuradoria Geral  
do Estado e do Distrito Federal". 
Justificativa: 
O Substitutivo do Relator entendeu conveniente definir matéria de natureza infraconstitucional, 
atinente à organização de serviços da União. 
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Nesse caso, parece de todo conveniente, também, traçar normas sobre o assunto aos Estados e ao 
Distrito Federal, propondo-se manter o sistema vigente na maioria deles, que vem produzindo bons 
resultados. 
Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:00731 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Artigo 13 § 3o. do Capítulo sobre o Sistema Tributário Nacional.  
Emenda Supressiva  
Eliminar o parágrafo 3o., do artigo 13 sobre representação judicial da União na cobrança de  
crédito tributário. 
Justificativa: 

1. É da tradição histórica do País, e obedece à lógica e racionalização de serviços, que a União 
seja representada exclusivamente por determinada classe de funcionários, sob uma só 
vinculação hierárquica, no caso os Procuradores da República, integrantes da Procuradoria 
Geral da República, chefiada por um Procurador Geral da República, vinculada ao Ministério 
de Estado de Justiça. 

2. Parece inconveniente, e certamente poderá gerar conflitos de hierarquia e de atribuições, 
cometer a representação da União em Juízo a outra classe de funcionários, sob outra Chefia 
hierárquica, e vinculada ao outro Ministério, tão só em virtude da matéria tratada em Juízo. 

3. É fácil imaginar que o precedente poderá gerar igual pleito por outras classes de funcionários, 
apenas em virtude da especialização do assunto submetido ao Poder Judiciário, 
multiplicando-se, pois, sem controle unificado, a representação da União em Juízo, o que 
parece claramente inadequado e desnecessário.  

Parecer:   
   Analisada a Emenda e feito seu confronto com o Sistema Tributário proposto no Substitutivo aos 
Anteprojetos das Subcomissões, verificamos que ela não se harmoniza com a sistemática adotada.  
O Substitutivo constitui uma unidade, de modo que a introdução de certas disposições ou a 
supressão de dispositivos existentes podem exercer efeitos prejudiciais a todo o sistema, daí 
resultando a impossibilidade de serem adotadas.  
É o caso, a nosso ver, da Emenda em estudo.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:00732 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do § 3o. do art. 13 pela seguinte:  
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"Para a cobrança de crédito tributário da  
União será sempre ouvida a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional". 
Justificativa: 
Embora esta matéria não tenha natureza constitucional, devendo preferencialmente ser regulada pela 
legislação ordinária, seria conveniente pelo menos estabelecer a necessária colaboração entre a 
Procuradoria-Geral da República (representante judicial da União) e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (representante da Fazenda na esfera administrativa), com vistas a uma profícua 
harmonização do entendimento daqueles órgãos no campo tributário.  
Parecer:   
   O dispositivo indica como representante da União, para efeito de cobrança do crédito tributário, 
órgão próprio do Ministério da Fazenda. Tal representação é necessária tanto na esfera judicial como 
na extrajudicial. É evidente a inconveniência de reportar-se nominalmente a órgão da Administração 
Pública, disciplinado em lei ou até em decreto do Presidente da república. Nessas condições, a 
redação do dispositivo deve ser reformulada, mantida, porém, sua essência.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00846 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 14 do Anteprojeto  
Substitutivo da Comissão V - Do Sistema  
Tributário, Orçamento e Finanças, a seguinte redação:  
"§ 3o. A cobrança judicial de créditos  
tributários da União cabe a órgão jurídico  
específico do Ministério da Fazenda." 
Justificativa: 
Como se evidencia o texto, a nova redação proposta apenas aperfeiçoa o Anteprojeto, de forma a 
contemplar exclusivamente o objeto pretendido. Busca-se assegurar a efetiva cobrança dos débitos 
tributários na órbita judicial, pois é sabido que aquilo que, administrativamente, a União não consegue 
receber, normalmente em juízo jamais é realizado em termos concretos. 
Ora, de nada adianta constituir um sistema impositivo justo e redistributivo se esse sistema não é, na 
pratica, observado por todos ou, no mínimo, pela grande maioria. Igualdade, generalizada e 
progressivamente pretendidas na tributação ficam só no discurso.  
Sabido que os assalariados dificilmente conseguem fugir de sua obrigação fiscal, importa salientar 
que os grandes relutantes são exatamente aqueles que têm maior capacidade contributiva. 
Essa, a razão de buscar eficácia na cobrança dos débitos pela utilização, na área judicial, de órgão 
jurídico já existente na estrutura do Ministério, devidamente especializado, cometendo-se lhe, como 
tarefa principal, assegurar judicialmente a realização da receita por aqueles que resistem ao 
pagamento do crédito tributário.  
Parecer:   
   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
em parte, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento  
do nosso Substitutivo, tornando-o mais completo, ajustado e consistente.  
Em consequência, estamos modificando o disposto a que a Emenda se reporta, de modo que o 
Substitutivo reflita seu conteúdo parcial. 
 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   EMENDA:00247 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 nova redação ao § 4o. do artigo 275 do Anteprojeto do Relator.  
Art. 275. ..................................  
§ 4o. - O órgão jurídico da Fazenda Pública  
Federal atuará judicialmente na cobrança de  
crédito tributário e nas causas referentes a  
matéria fiscal. 
Justificativa: 
Na prestação prevista nesse parágrafo é evidente que os Procuradores da Fazenda Nacional atuarão 
em defesa do Ministério da Fazenda o que vem, aliás, suprir uma grande falha até aqui existente. A 
referência à União não parece alcançar o espirito da disposição e, ao invés de se mencionar 
Ministério da Fazenda, opinamos pela expressão Fazenda Pública Federal, haja vista que nenhum 
ministério deve ficar congelado no texto constitucional, exigindo-se reformas da Carta Magna sempre 
que for necessária uma reforma administrativa relativa, por exemplo, à denominação de pastas.  
 
   
   EMENDA:00248 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 190 do Anteprojeto do Relator.  
Art. 190 - Compete à Procuradoria Geral a defesa judicial e extrajudicial da União. 
Justificativa: 
O fato de se mencionar no texto a Procuradoria Geral da União resulta, fatalmente, em sua criação, 
sendo plenamente dispensável a expressão “é instituída...”. 
Por outro lado, o texto do artigo 190 é dúbio em face da expressão “sua defesa judicial e 
extrajudicial”, que tanto pode ser entendida como do próprio órgão como da União. Melhor suprimir-
se “da União” após Procuradoria Geral, a fim de permitir uma redação mais clara. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A Emenda pretende melhorar a redação do Art. 190, que pode ser considerada dúbia, mas não o faz, 
porque mutila o nome do órgão que é: Procuradoria Geral da União. 
 
   
   EMENDA:01652 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva à Seção V, do Capítulo III, do  
Governo, do Título V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Acrescente-se à Seção V, da Procuradoria Geral da União, um parágrafo, com a redação  
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seguinte:  
Art. 190. ..................................  
§ Aos membros da Procuradoria Geral da  
União são asseguradas garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas,  
por esta Constituição, aos membros do Ministério  
Público Federal. 
Justificativa: 
A redação do art. 190 é consequência do acolhimento, na Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, da Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plínio de Arruda Sampaio. 
Por força dessa emenda, foram eliminados, do texto do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, o art. 103, o § 5º do art. 102 e a última parte da alínea “c” do inciso 
II do art. 104, que atribuíam ao Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
Considerando-se que, nos termos da referida Emenda, a Procuradoria Geral da União seria integrada 
pelos Procuradores da República, desnecessário se fazia repetir, no art. 190, as garantias, direitos, 
vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porquanto, sendo eles membros do Ministério 
Público Federal, estão alcançados pelo art. 238 do Anteprojeto, que as enumera em relação aos 
membros do Ministério Público.  
Entretanto, a Redação Final do Anteprojeto Substitutivo deslocou, para fora do Capítulo do Ministério 
Público, o referido art. 81, além de substituir, pela denominação “Procuradores da União”, a 
referência aos Procuradores da República.  
Em razão disso, os integrantes da Procuradoria da União, incumbidos da representação da mesma, 
ficariam sem as garantias indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais a defesa dos 
bens, valores, interesses e serviços vulneráveis às pressões e interferências que tal defesa 
necessariamente sucinta. 
Indisponível, portanto, é que seja suprimida a omissão ora apontada, que, - é preciso lembrar – não 
resultou do texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81, do Capítulo do 
Ministério Público, no Substitutivo da Comissão. 
Além disso, a omissão decorrente do aludido deslocamento igualmente acarretou incongruência – a 
ser corrigida – em face do tratamento conferido aos Defensores Públicos no artigo 239, § 1º, pelo 
mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados no art. 51, § 5º. 
Com efeito, o art. 141 do Substitutivo dispunha que os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal – incumbidos de representação judicial e de sua consultoria jurídica – gozarão de “garantias 
iguais ás do Ministério Público”; o art. 239, § 1° do atual Anteprojeto, por sua vez, conservou para o 
Defensor Público a disposição que estabelece serem “resguardadas garantias, direitos, vencimentos, 
prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público”.  
Não é admissível, diante disso, que os Procuradores incumbidos da representação da União - vale 
dizer, da defesa dos bens que o art. 48 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, plataforma 
continental, terrenos de marinha, recursos minerais, etc,) integrantes do incomensurável e 
indisponível patrimônio das atuais e futuras gerações de brasileiros – fiquem inteiramente 
desprotegidos, em sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo. 
Em síntese, a explicitação sugerida mediante a presente emenda visa ao suprimento de omissão e à 
solução de incongruência de gravíssimas repercussões quanto aos interesses maiores da Nação.  
 
   
   EMENDA:01655 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 4o., do art. 275, da Seção III, do capítulo I, do Título VII, da  
Tributação e do Orçamento.  
Suprima-se o § 4o. do art. 275. 
Justificativa: 
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No art. 190, prevê o anteprojeto a instituição da Procuradoria Geral da União, com competência 
exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União Federal. 
Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser suprimido que estabelece competência ao órgão jurídico 
do Ministério da Fazenda, com dispositivo supracitado. 
Além do mais, não se pode deferir ao órgão administrativo que autua o contribuinte, fiscaliza as 
irregularidades fiscais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem compromissos com o 
princípio da legalidade, principio este que orienta todo o Estado de Direito. 
Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistematização, e exclusão do parágrafo.  
 
   
   EMENDA:01656 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA supressiva de expressão no § 4o., do  
art. 190, da Seção V, do Capítulo III, do Governo,  
do Título V, da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo.  
Suprima-se no § 4o., do art. 190, a expressão seguinte:  
Art. 190 : ..................................  
§ 4o. - ......"ou a advogados devidamente credenciados. 
Justificativa: 
A supressão se evidencia necessária por ser incompatível com o texto do § 2º do mesmo artigo, que 
estabelece o ingresso nos cargos iniciais de carreira, somente por concurso público de provas e 
títulos.  
 
   
   EMENDA:01657 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 1o. do art. 190, da  
Seção V, da Procuradoria Geral da União, do  
Capítulo III do Título V, da organização dos  
Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se, no art. 190, a redação do § 1o., adotando-se a seguinte:  
Art. 190 - ..................................  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da República, nomeado  
pelo Presidente da República, dentre membros da  
instituição, eleitos em lista tríplice por seus  
pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos  
Deputados, para servir por três anos, permitindo-  
se uma recomendação. Sua exoneração, antes do  
termo da investidura, dependerá de anuência prévia  
do Senado Federal. 
Justificativa: 
Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu art. 235, § 1°, foram suprimidos o art. 100 e seus 
parágrafos do Substitutivo a Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a 
despeito de não ter sido objeto de emenda, desaparecendo, assim, do texto final. 
Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encontrar: 
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a) No art. 106, inciso III, alínea d, a competência privativa da Câmara dos Deputados para 
“aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República”.  

b) No art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal para “aprovar, por matéria 
absoluta e por voto secreto, a exoneração de oficio, do Procurador Geral da República, antes 
do termo de sua investidura”. 

c) No art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presidente da República para “nomear, 
após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República”. 

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o 
chefe da Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos 
entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua eventual destituição.  
Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
A escolha do Procurador Geral dentre os membros da Instituição, por outro lado, visa a compatibilizá-
la com a norma inscrita no § 1º, do art. 235 do Anteprojeto, que deverá a eleição do Procurador Geral 
de cada Ministério Público, “dentre os integrantes da carreira”. 
A introdução do parágrafo sugerido, é portanto, imprescindível para a compatibilização dos textos 
referidos, bem como para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Anteprojeto.  
 
   
   EMENDA:02034 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 275.  
Suprima-se do Anteprojeto:  
a) o § 4o. do art. 275. 
Justificativa: 
Não nos parece de boa técnica legislativa incluir na Constituição definição sobre a atual autoridade 
representará a União na cobrança de seus créditos tributários. 
Imagine-se se semelhante orientação referente a autarquias, Estados e Municípios, bem como 
atribuições de outras autoridades forem transpostos para a Lei Fundamental. Neste caso, teríamos 
uma Carta Política com uma infinidade de artigos.  
 
   
   EMENDA:02763 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva à Seção V, do Capítulo III, Do  
Governo, do Título V, Da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo.  
Acrescente-se à Seção V, da Procuradoria  
Geral da União, um parágrafo, com a redação seguinte:  
Art. 190 - ..................................  
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§ - Aos membros da Procuradoria Geral da União são asseguradas garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas,  
por esta Constituição, aos membros do Ministério Público Federal. 
Justificativa: 
A redação do art. 190 é consequência do acolhimento, na Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, da Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plínio de Arruda Sampaio. 
Por força dessa emenda, foram eliminados, do texto do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, o art. 103, o § 5º do art. 102 e a última parte da alínea “c” do inciso 
II do art. 104, que atribuíam ao Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
Considerando-se que, nos termos da referida Emenda, a Procuradoria Geral da União seria integrada 
pelos Procuradores da República, desnecessário se fazia repetir, no art. 190, as garantias, direitos, 
vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porquanto, sendo eles membros do Ministério 
Público Federal, estão alcançados pelo art. 238 do Anteprojeto, que as enumera em relação aos 
membros do Ministério Público.  
Entretanto, a Redação Final do Anteprojeto Substitutivo deslocou, para fora do Capítulo do Ministério 
Público, o referido art. 81, além de substituir, pela denominação “Procuradores da União”, a 
referência aos Procuradores da República.  
Em razão disso, os integrantes da Procuradoria da união, incumbidos da representação da mesma, 
ficariam sem as garantias indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais a defesa dos 
bens, valores, interesses e serviços vulneráveis às pressões e interferências que tal defesa 
necessariamente sucinta. 
Indisponível, portanto, é que seja suprimida a omissão ora apontada, que, - é preciso lembrar – não 
resultou do texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81, do Capítulo do 
Ministério Público, no Substitutivo da Comissão. 
Além disso, a omissão decorrente do aludido deslocamento igualmente acarretou incongruência – a 
ser corrigida – em face do tratamento conferido aos Defensores Públicos no artigo 239, § 1º, pelo 
mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados no art. 51, § 5º. 
Com efeito, o art. 141 do Substitutivo dispunha que os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal – incumbidos de representação judicial e de sua consultoria jurídica – gozarão de “garantias 
iguais ás do Ministério Público”; o art. 239, § 1° do atual Anteprojeto, por sua vez, conservou para o 
Defensor Público a disposição que estabelece serem “resguardadas garantias, direitos, vencimentos, 
prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público”.  
Não é admissível, diante disso, que os Procuradores incumbidos da representação da União - vale 
dizer, da defesa dos bens que o art. 48 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, plataforma 
continental, terrenos de marinha, recursos minerais, etc,) integrantes do incomensurável e 
indisponível patrimônio das atuais e futuras gerações de brasileiros – fiquem inteiramente 
desprotegidos, em sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo. 
Em síntese, a explicitação sugerida mediante a presente emenda visa ao suprimento de omissão e à 
solução de incongruência de gravíssimas repercussões quanto aos interesses maiores da Nação.  
 
   
   EMENDA:02764 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 2o. do art. 190, da Seção V, do Capítulo III, do Título V, Da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se a redação do § 2o. do art. 190, adotando-se a seguinte:  
Art. 190 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Os Procuradores da República ingressarão nos cargos iniciais de carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
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No plenário da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, foi acolhida a Emenda 
n° 3s0752-1, apresentada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma entidade 
denominada de Procuradoria Geral da União – chefiada pelo Procurador Geral da República e 
integrada pelos Procuradores da República -, e lhe atribuindo a defesa judicial e extrajudicial da 
União Federal. 
Na redação Final do Anteprojeto apresentado à Comissão de Sistematização, todavia, verificou-se 
divergências substanciais em face do que ficaria deliberado pelo Plenário, ao acolher os termos da 
aludida emenda. 
Uma dessas divergências diz respeito à expressão “Procuradores da República”, que na Redação 
Final, foi substituída por “Procuradores da União”. 
Não há confusão possível entre “Procuradores da República” – que são membros do Ministério 
Público Federal, dotados das garantias pertinentes a essa instituição – e “Procuradores da união” 
mesmo porque o § 2º do art. 457 prevê que aos atuais Procuradores da República ficará assegurada 
opção entre as carreiras do ministério Público Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há 
dúvida de que tanto a carreira do Ministério Público Federal quanto a da denominada Procuradoria 
Geral da União, serão integradas por Procuradores da República, com idênticas garantias. 
A injustificada substituição da expressão “Procuradores da República” por “Procuradores da União”, 
portanto, não constitui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido; importa, igualmente, 
em contradição que, se não for resolvida, deixará os integrantes da mencionada Procuradoria Geral 
da União ao desamparo de qualquer garantia, em verdadeira afronta à vontade dos constituintes que 
acolheram a Emenda nº 3s0752-1 nos termos em que foi posta; além disso, põe em risco o 
incomensurável acervo dos bens, interesses e serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode 
ser deixada a cargo de agentes integrantes da Administração Pública, vulneráveis às pressões que 
os integrantes eventuais de administradores e particulares habitualmente suscitam.  
 
      
EMENDA:02765 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva de expressão no § 4o., do art. 190, da Seção V, do Capítulo III, Do Governo  
do Título V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Suprima-se no § 4o., do art. 190, a expressão seguinte:  
Art. 190 - ..................................  
§ 4o. - ..........."ou a advogados devidamente credenciados". 
Justificativa: 
A supressão se evidencia necessária por ser incompatível com o texto do § 2° do mesmo artigo, que 
estabelece o ingresso nos cargos iniciais da carreira, somente por concurso público de provas e 
títulos.  
 
   
   EMENDA:02766 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 4o., do Art. 275, da  
Seção III, do Capítulo I, do Título VII, Da  
Tributação e Do Orçamento.  
Suprima-se o § 4o. do art. 275. 
Justificativa: 
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No art. 190, prevê o anteprojeto a instituição da Procuradoria Geral da União, com competência 
exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União Federal. 
Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser suprimido que estabelece competência ao órgão jurídico 
do Ministério da Fazenda, com o dispositivo supracitado. 
Além do mais, não se pode definir ao órgão administrativo que autua o contribuinte, fiscaliza as 
irregularidades fiscais, a defesa da União, por isso, que este órgão não tem compromissos com o 
princípio da legalidade, principio este que orienta todo o Estado de Direito.  
Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistematização, a exclusão do parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe o Autor a supressão do dispositivo que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda a 
representação judicial da União, na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria 
fiscal, tendo em vista prever o Anteprojeto, no art. 190, a instituição da Procuradoria-Geral da União, 
com competência exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União.  
A previsão constitucional não obstaculiza venha a própria Carta, em outro dispositivo, conferir a órgão 
diverso a representação da União, especificamente no que concerne à cobrança de crédito tributário 
e às causas referentes à matéria fiscal.  
A propósito, as decisões dos tribunais sobre matéria fiscal têm, frequentemente, evidenciado ser um 
imperativo a existência de um órgão técnico-jurídico específico que defenda os interesses da União, 
relativamente a seus créditos tributários e matérias correlatas.  
Inexiste o conflito, nos termos apontados na Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02767 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 1o. do art. 190, da  
Seção V, da Procuradoria Geral da União, do  
Capítulo III do Título V, da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se, no art. 190, a redação do § 1o.,  
adotando-se a seguinte:  
Art. 190 - ..................................  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da República, nomeado  
pelo Presidente da República, dentre membros da  
instituição, eleitos em lista tríplice por seus  
pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos  
Deputados, para servir por três anos, permitindo-  
se uma recondução. Sua exoneração, antes do termo  
da investidura, dependerá de anuência prévia do  
Senado Federal. 
Justificativa: 
Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu art. 235, § 1°, foram suprimidos o art. 100 e seus 
parágrafos do Substitutivo a Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a 
despeito de não ter sido objeto de emenda, desaparecendo, assim, do texto final. 
Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encontrar: 

a) No art. 106, inciso III, alínea d, a competência privativa da Câmara dos Deputados para 
“aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República”.  

b) No art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal para “aprovar, por matéria 
absoluta e por voto secreto, a exoneração de oficio, do Procurador Geral da República, antes 
do termo de sua investidura”. 
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c) No art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presidente da República para “nomear, 
após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República”. 

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o 
chefe da Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos 
entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua eventual destituição.  
Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
A escolha do Procurador Geral dentre os membros da Instituição, por outro lado, visa a compatibilizá-
la com a norma inscrita no § 1º, do art. 235 do Anteprojeto, que deverá a eleição do Procurador Geral 
de cada Ministério Público, “dentre os integrantes da carreira”. 
A introdução do parágrafo sugerido, é portanto, imprescindível para a compatibilização dos textos 
referidos, bem como para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Anteprojeto.  
Parecer:   
   Pela rejeição. É Emenda de mérito. 
 
   
   EMENDA:03707 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § 1o. do art. 190, da  
Seção V, da Procuradoria Geral da União, do  
Capítulo III do Título V, da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se, no art. 190, a redação do § 1o., adotando-se a seguinte:  
Art. 190 - ..................................  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador-Geral da República, nomeado  
pelo Presidente da República, dentre membros da  
instituição, eleitos em lista tríplice por seus  
pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos  
Deputados, para servir por três anos, permitindo-  
se uma recondução. Sua exoneração, antes do termo  
da investidura, dependerá de anuência prévia do  
Senado Federal. 
Justificativa: 
Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu art. 235, § 1°, foram suprimidos o art. 100 e seus 
parágrafos do Substitutivo a Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a 
despeito de não ter sido objeto de emenda, desaparecendo, assim, do texto final. 
Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encontrar: 

a) No art. 106, inciso III, alínea d, a competência privativa da Câmara dos Deputados para 
“aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República”.  

b) No art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal para “aprovar, por matéria 
absoluta e por voto secreto, a exoneração de oficio, do Procurador Geral da República, antes 
do termo de sua investidura”. 

c) No art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presidente da República para “nomear, 
após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República”. 

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o 
chefe da Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos 
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entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua eventual destituição.  
Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
A escolha do Procurador Geral dentre os membros da Instituição, por outro lado, visa a compatibilizá-
la com a norma inscrita no § 1º, do art. 235 do Anteprojeto, que deverá a eleição do Procurador Geral 
de cada Ministério Público, “dentre os integrantes da carreira”. 
A introdução do parágrafo sugerido, é portanto, imprescindível para a compatibilização dos textos 
referidos, bem como para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Anteprojeto.  
 
   
   EMENDA:03710 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA à Seção V, do Capítulo III, Do  
Governo, do Título V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Acrescente-se à Seção V, da Procuradoria  
Geral da União, um parágrafo, com a redação seguinte:  
Art. 190 - ..................................  
§ - Aos Membros da Procuradoria Geral da União são asseguradas garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério  
Público Federal. 
Justificativa: 
A redação do art. 190 é consequência do acolhimento, na Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, da Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plínio de Arruda Sampaio. 
Por força dessa emenda, foram eliminados, do texto do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, o art. 103, o § 5º do art. 102 e a última parte da alínea “c” do inciso 
II do art. 104, que atribuíam ao Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
Considerando-se que, nos termos da referida Emenda, a Procuradoria Geral da União seria integrada 
pelos Procuradores da República, desnecessário se fazia repetir, no art. 190, as garantias, direitos, 
vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porquanto, sendo eles membros do Ministério 
Público Federal, estão alcançados pelo art. 238 do Anteprojeto, que as enumera em relação aos 
membros do Ministério Público.  
Entretanto, a Redação Final do Anteprojeto Substitutivo deslocou, para fora do Capítulo do Ministério 
Público, o referido art. 81, além de substituir, pela denominação “Procuradores da União”, a 
referência aos Procuradores da República.  
Em razão disso, os integrantes da Procuradoria da união, incumbidos da representação da mesma, 
ficariam sem as garantias indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais a defesa dos 
bens, valores, interesses e serviços vulneráveis às pressões e interferências que tal defesa 
necessariamente sucinta. 
Indisponível, portanto, é que seja suprimida a omissão ora apontada, que, - é preciso lembrar – não 
resultou do texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81, do Capítulo do 
Ministério Público, no Substitutivo da Comissão. 
Além disso, a omissão decorrente do aludido deslocamento igualmente acarretou incongruência – a 
ser corrigida – em face do tratamento conferido aos Defensores Públicos no artigo 239, § 1º, pelo 
mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados no art. 51, § 5º. 
Com efeito, o art. 141 do Substitutivo dispunha que os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal – incumbidos de representação judicial e de sua consultoria jurídica – gozarão de “garantias 
iguais ás do Ministério Público”; o art. 239, § 1° do atual Anteprojeto, por sua vez, conservou para o 
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Defensor Público a disposição que estabelece serem “resguardadas garantias, direitos, vencimentos, 
prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério Público”.  
Não é admissível, diante disso, que os Procuradores incumbidos da representação da União - vale 
dizer, da defesa dos bens que o art. 48 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, plataforma 
continental, terrenos de marinha, recursos minerais, etc,) integrantes do incomensurável e 
indisponível patrimônio das atuais e futuras gerações de brasileiros – fiquem inteiramente 
desprotegidos, em sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo. 
Em síntese, a explicitação sugerida mediante a presente emenda visa ao suprimento de omissão e à 
solução de incongruência de gravíssimas repercussões quanto aos interesses maiores da Nação.  
Parecer:   
   Pela rejeição. É Emenda de mérito. 
 
   
   EMENDA:03712 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA do § 4o., do Art. 275, da Seção III, do Capítulo I, do Título VII, Da  
Tributação e do Orçamento.  
Suprima-se o § 4o. do art. 275. 
Justificativa: 
No art. 190, prevê o anteprojeto a instituição da Procuradoria Geral da União, com competência 
exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União Federal. 
Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser suprimido que estabelece ao órgão jurídico do Ministério 
da Fazenda, com o dispositivo supracitado. 
Além do mais, não se pode deferir ao órgão administrativo que autua o contribuinte, fiscaliza as 
irregularidades fiscais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem compromissos com o 
princípio da legalidade, princípio este que orienta todo Estado de Direito.  
Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistematização, a exclusão do parágrafo.  
Parecer:   
   Propõe o Autor a supressão do dispositivo que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda a 
representação judicial da União, na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria 
fiscal, tendo em vista prever o Anteprojeto, no art. 190, a instituição da Procuradoria-Geral da União, 
com competência exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União.  
A previsão constitucional não obstaculiza venha a própria Carta, em outro dispositivo, conferir a órgão 
diverso a representação da União, especificamente no que concerne à cobrança de crédito tributário 
e às causas referentes à matéria fiscal.  
A propósito, as decisões dos tribunais sobre matéria fiscal têm, frequentemente, evidenciado ser um 
imperativo a existência de um órgão técnico-jurídico específico que defenda os interesses da União, 
relativamente a seus créditos tributários e matérias correlatas.  
Inexiste o conflito, nos termos apontados na Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03713 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA do § 2o. do art. 190, da Seção V, do Capítulo III, do Título V, Da 
Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
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Altere-se a redação do § 2o. do art. 190, adotando-se a seguinte:  
Art. 190 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Os Procuradores da República ingressarão nos cargos iniciais de carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
No plenário da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, foi acolhida a Emenda 
n° 3s0752-1, apresentada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma entidade 
denominada de Procuradoria Geral da União – chefiada pelo Procurador Geral da República e 
integrada pelos Procuradores da República -, e lhe atribuindo a defesa judicial e extrajudicial da 
União Federal. 
Na redação Final do Anteprojeto apresentado à Comissão de Sistematização, todavia, verificou-se 
divergências substanciais em face do que ficaria deliberado pelo Plenário, ao acolher os termos da 
aludida emenda. 
Uma dessas divergências diz respeito à expressão “Procuradores da República”, que na Redação 
Final, foi substituída por “Procuradores da União”. 
Não há confusão possível entre “Procuradores da República” – que são membros do Ministério 
Público Federal, dotados das garantias pertinentes a essa instituição – e “Procuradores da união” 
mesmo porque o § 2º do art. 457 prevê que aos atuais Procuradores da República ficará assegurada 
opção entre as carreiras do ministério Público Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há 
dúvida de que tanto a carreira do Ministério Público Federal quanto a da denominada Procuradoria 
Geral da União, serão integradas por Procuradores da República, com idênticas garantias. 
A injustificada substituição da expressão “Procuradores da República” por “Procuradores da União”, 
portanto, não constitui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido; importa, igualmente, 
em contradição que, se não for resolvida, deixará os integrantes da mencionada Procuradoria Geral 
da União ao desamparo de qualquer garantia, em verdadeira afronta à vontade dos constituintes que 
acolheram a Emenda nº 3s0752-1 nos termos em que foi posta; além disso, põe em risco o 
incomensurável acervo dos bens, interesses e serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode 
ser deixada a cargo de agentes integrantes da Administração Pública, vulneráveis às pressões que 
os integrantes eventuais de administradores e particulares habitualmente suscitam.  
   
   EMENDA:04534 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. 457 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 457 - Enquanto não aprovadas as Leis Complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público Federal exercerá as atribuições de ambas". 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação, trocando-se “preservará” por “exercerá”. 
Parecer:   
   Concordamos com o autor da emenda.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:04596 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Artigo 190 - § 4o. - Suprima-se, no § 4o., a expressão: "...ou a advogados devidamente  
credenciados." 
Justificativa: 
Ao instituir a Procuradoria Geral da União, o Anteprojeto condiciona o ingresso dos Procuradores da 
União nos cargos iniciais da carreira do concurso público (art. 190, § 2º). 
Também os Procuradores do Estado e do Distrito Federal somente podem ingressar na carreira por 
concurso (art. 51, § 4º). 
A possibilidade que o Anteprojeto abre à União de confiar a sua defesa na Comarcas do Interior 
também a “advogados devidamente credenciados” e não apenas a Procuradores dos Estados, 
concursados, ou dos Municípios (art. 190, § 4º), não se compatibiliza com as disposições 
constitucionais antecedentemente referidas. Deve ser suprimida do texto a expressão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista tratar-se de Emenda de mérito. 
 
   
   EMENDA:04745 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 190:  
"Art. 190 - A defesa judicial e extrajudicial da União é competência de sua Procuradoria-Geral. 
Justificativa: 
Tal como se encontra no texto cuja modificação propomos, a redação é ambígua e em desacordo 
com a boa técnica legislativo-constitucional.  
Parecer:   
   Pela aprovação.  
A proposta não deixa de melhorar a redação do Art. 190 . No entanto é de se lhe dar a seguinte 
redação:  
"Art. 190 - A Procuradoria-Geral da União é órgão competente  
para promover a defesa judicial e extrajudicial da União ." 
 
   
   EMENDA:05303 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Título VII - Capítulo I - Seção III - Art. 275 § 4o. 
Justificativa: 
Com a criação da Procuradoria Geral da União, encarregada de sua defesa judicial e extrajudicial, é 
incompatível a sua representação judicial por outro órgão.  
Assim, deve ser suprimido o dispositivo acima referido, que outorga, no que concerne aos créditos 
tributários, a representação judicial da União aos Procuradores da Fazenda Nacional – que não se 
confundem com os Procuradores da União.  
Parecer:   
   Propõe o Autor a supressão do dispositivo que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda a 
representação judicial da União, na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria 
fiscal, tendo em vista prever o Anteprojeto, no art. 190, a instituição da Procuradoria-Geral da União, 
com competência exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União.  
A previsão constitucional não obstaculiza venha a própria Carta, em outro dispositivo, conferir a órgão 
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diverso a representação da União, especificamente no que concerne à cobrança de crédito tributário 
e às causas referentes à matéria fiscal.  
A propósito, as decisões dos tribunais sobre matéria fiscal têm, frequentemente, evidenciado ser um 
imperativo a existência de um órgão técnico-jurídico específico que defenda os interesses da União, 
relativamente a seus créditos tributários e matérias correlatas. Inexiste o conflito, nos termos 
apontados na Emenda.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00224 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 4o. do artigo 270 do Anteprojeto do Relator.  
Art. 270. ..................................  
§ 4o. - O órgão jurídico da Fazenda Pública Federal atuará judicialmente na cobrança de  
crédito tributário e nas causas referentes a matéria fiscal. 
Justificativa: 
Na atuação prevista nesse parágrafo é evidente que os Procuradores da Fazenda Nacional atuarão 
em defesa do Ministério da Fazenda Nacional o que vem, aliás, suprir uma grande falha até aqui 
existente. A referência à União não parece alcançar o espírito da disposição e, ao invés de se 
mencionar Ministério da Fazenda, opinamos pela expressão Fazenda Pública Federal, haja vista que 
nenhum ministério deve ficar congelado no texto constitucional, exigindo-se reformas da Carta Magna 
sempre que for necessária uma reforma administrativa relativa, por exemplo, à denominação de 
pastas. 
Parecer:   
   A emenda objetiva aperfeiçoar a forma do parágrafo 4o. do artigo 270.  
Ocorre, porém, que esse dispositivo está sendo deslocado para as Disposições Transitórias, por não 
se relacionar com a competência impositiva da União, objeto do artigo 270 e para aguardar solução 
mais geral. 
 
   
   EMENDA:00225 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 186 do Anteprojeto do Relator.  
Artigo 186 - Compete à Procuradoria Geral a defesa judicial e extrajudicial da União. 
Justificativa: 
   O fato de se mencionar no texto a Procuradoria Geral da União resulta, fatalmente, em sua criação, 
sendo plenamente dispensável a expressão “é instituída”. 
   Por outro lado, o texto do artigo 190 é dubio em face da expressão “sua defesa judicial e 
extrajudicial”, que tanto pode ser entendida como do próprio órgão como da União. Melhor suprimir-
se “da União” após Procuradoria Geral, a fim de permitir uma redação mais clara. 
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Parecer:   
   A preocupação expressa pelo Nobre Constituinte já foi atendida no Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, estando portando prejudicada a Emenda em exame. 
 
   
   EMENDA:01547 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva à Seção V, do Capítulo III, do Governo, do Título V, Da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo.  
Acrescente-se à Seção V, da Procuradoria Geral da União, um parágrafo, com a redação  
seguinte:  
Art. 186. ..................................  
§ Aos membros da Procuradoria Geral da União são asseguradas garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério  
Público Federal. 
Justificativa: 
   A redação do art. 190 é consequência do acolhimento, na Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, da Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plínio de Arruda Sampaio. 
   Por força dessa emenda, foram eliminados, do texto do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, o art. 103, o § 5º do art. 102 e a última parte da alínea “e” do inciso 
II do art. 104, que atribuíam ao Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
   Considerando-se que, nos termos da referida Emenda, a Procuradoria Geral da União seria 
integrada pelos Procuradores da República, desnecessário se fazia repetir, no Art. 190, nas 
garantias, direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porquanto, sendo eles 
membros do Ministério Público Federal, estão alcançados pelo Art. 238 do Anteprojeto, que as 
enumera em relação aos membros do Ministério Público, 
   Entretanto, a Redação Final do Anteprojeto Substitutivo deslocou, para fora do Capítulo do 
Ministério Público, o referido art. 81, além de substituir, pela denominação “Procuradores da União” a 
referência aos Procuradores da República. 
   Em razão disso, os integrantes da Procuradoria da União, incumbidos da representação da mesma, 
ficaram sem as garantias indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais a defesa dos 
bens, valores, interesses e serviços pertencentes à nação brasileira torna-se precária e totalmente 
vulnerável às pressões e interferências que tal defesa necessariamente suscita. 
   Indispensável, portanto, é que seja suprida a omissão ora apontada que é - preciso lembrar – não 
resultou do texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art.01, do Capítulo do 
Ministério público, no Substitutivo da Comissão. 
   Além disso, a comissão decorrente do aludido deslocamento igualmente acarretou incongruência – 
a ser corrigida -, em face do tratamento conferido aos Defensores Públicos no artigo 239, § 1º pelo 
mesmo anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados, no art. 51, §5º. 
   Com efeito, o art. 141 do Substitutivo dispunha que os procuradores do Estados e do Distrito 
Federal – incumbidos de sua representação judicial e de sua consultoria jurídica – gozarão de 
“garantias iguais às do Ministério Público”, o art. 239, § 1º do atual Anteprojeto, por sua vez, 
conservou o Defensor Público e disposição que estabelece serem “asseguradas garantias, direitos, 
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério 
Público”. 
   Não é admissível, diante disso, que os Procuradores incumbidos de representação da União – vale 
dizer, da defesa dos bens que o art. 48 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, plataforma 
continental, terrenos de marinha, recursos minerais, etc.) integrantes do incomensurável e 
indisponível patrimônio das atuais e futuras gerações de brasileiros – fiquem inteiramente 
desprotegidos, em sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo. 
   Em síntese, a explicitação sugerida mediante a presente emenda visa ao suprimento de omissão e 
à solução de incongruência de gravíssimas repercussões quanto aos interesses maiores da Nação. 
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Parecer:   
   É injusto atribuir ao acusador de delinquentes e defensor da lei contra os poderosos, a mesma 
remuneração que seja conferida ao advogado que comodamente defende o Governo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01550 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 4o., do art. 270, da Seção III, do capítulo I, do Título VII, da  
Tributação e do Orçamento.  
Suprima-se o § 4o. do art. 270. 
Justificativa: 
   No art. 186, prevê o anteprojeto a instituição da Procuradoria Geral da União, com competência 
exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União Federal. 
   Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser suprimido que estabelece competência ao órgão 
jurídico do Ministério da Fazenda, com o dispositivo supracitado. 
   Além do mais, não se pode deferir ao órgão administrativo que atua o contribuinte, fiscaliza as 
irregularidades fiscais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem compromissos com o 
princípio da legalidade, princípio este que, orienta todo Estado de Direito. 
   Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistematização, a exclusão do parágrafo. 
Parecer:   
   Trata-se da supressão do § 4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:01551 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva de expressão no § 4o., do  
art. 190, da Seção V, do Capítulo III, do Governo,  
do Título V, da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo.  
Suprima-se no § 4o., do art. 186, a expressão seguinte:  
Art. 190 : ..................................  
§ 4o. - ......"ou a advogados devidamente credenciados". 
Justificativa: 
   A supressão se evidencia necessária por ser incompatível com o texto do § 2º do mesmo artigo, 
que estabelece o ingresso nos cargos iniciais da carreira, somente por concurso público de provas e 
títulos. 
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Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a orientação adotada pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01552 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 1o. do art. 186, da Seção V, da Procuradoria Geral da União, do  
Capítulo III do Título V, da organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se, no art. 186, a redação do § 1o., adotando-se a seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da República, nomeado  
pelo Presidente da República, dentre membros da  
instituição, eleitos em lista tríplice por seus  
pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos  
Deputados, para servir por três anos,  
permitindo-se uma recondução. Sua  
exoneração, antes do termo da investidura,  
dependerá de anuência prévia do Senado Federal. 
Justificativa: 
 Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu art. 235, § 1º, foram suprimidos o art. 100 e seus 
parágrafos do Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a 
despeito de não ter objeto de emenda, desaparecendo, assim, do texto final. 
   Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encontrar: 

a) no art. 106, inciso III, alínea d, a competência privativa da Câmara dos Deputados para 
“aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República”,  

b) no art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal para “aprovar, por maioria 
absoluta e por voto secreto, a exoneração de ofício, do Procurador Geral da República, antes 
do termo de sua investidura”; 

       c)   no art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presidente da República para nomear, após 
aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República. 
    Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é 
que o chefe da Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos 
conflitos entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os poderes – fique 
absolutamente subordinado ao Presidente da República. 
   Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só 
do Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua investidura e de sua eventual destituição. 
   Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria 
Geral da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato as pressões de toda 
ordem que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
   A escolha do Procurador Geral dentre os membros da Instituição, por outro lado, visa a 
compatibiliza-la com a norma inscrita no § 1º, do art. 235 do Anteprojeto, que prevê a eleição do 
Procurador Geral de cada Ministério Público, “dentre os integrantes da cabreira”. 
   A introdução do parágrafo sugerido, é, portanto, imprescindível para a compatibilização dos textos 
referidos, bem como para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Anteprojeto. 
Parecer:   
   Confunde a defesa da lei, inclusive contra o Governo, que compete ao Ministério Público, com a 
defesa dos interesses contestáveis do Governo, que compete à Procuradoria da União.  
Pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:01917 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 270.  
Suprima-se do projeto:  
a) o § 4o. do art. 270. 
Justificativa: 
   Não nos parece de boa técnica legislativa incluir na Constituição definição sobre qual autoridade 
representará a União na cobrança de seus créditos tributários. 
   Imagine-se se semelhante orientação referente a autarquias, Estados e Municípios, bem como 
atribuições de outras autoridades forem transpostos para a Lei Fundamental. Neste caso, teríamos 
uma Carta Política com uma infinidade de artigos. 
Parecer:   
   Trata-se da supressão do § 4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02613 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva à Seção V, do Capítulo III, Do Governo, do Título V, Da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo.  
Acrescente-se à Seção V, da Procuradoria Geral da União, um parágrafo, com a redação seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
§ - Aos membros da Procuradoria Geral da  
União são asseguradas garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas,  
por esta Constituição, aos membros do Ministério Público Federal. 
Justificativa: 
   A redação do art. 186 é consequência do acolhimento, na Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, da Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plinio de Arruda Sampaio. 
   Por força dessa emenda, foram eliminados, do texto do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, o art. 103, o § 5º do art. 102 e a última parte da alínea “c” do inciso 
II do art. 101, que atribuem ao Ministério Público Federal e representação judicial da União. 
   Considerando-se que, nos termos da referida Emenda, a Procuradoria Geral da União seria 
integrada pelos Procuradores da República, desnecessário se fazia repetir, no art. 186, as garantias, 
direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porquanto, sendo elas membros do 
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Ministério Público Federal, estão alcançados pelo art.234 do Anteprojeto, que as enumera em relação 
aos membros do Ministério Público. 
   Entretanto, a Redação final do Anteprojeto Substitutivo, deslocou, para fora do Capítulo do 
Ministério Público, o referido art. 81, além de substituir, pela denominação “Procuradores da União”, a 
referência aos Procuradores da República. 
   Em razão disso, os integrantes da Procuradoria da União, incumbidos da representação da mesma, 
ficaram sem as garantias indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais a defesa dos 
bens, valores, interesses e serviços pertencentes à Nação Brasileira torna-se precária e totalmente 
vulnerável às pressões e interferências que tal defesa necessariamente suscita. 
   Indispensável, portanto, é que seja suprida a omissão ora apontada, que – é preciso lembrar – não 
resultou do texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81, do Capítulo do 
Ministério Público, no Substitutivo da Comissão. 
   Além disso, a omissão decorrente do aludido deslocamento igualmente acarretou incongruência – a 
ser corrigida – com face do tratamento conferido dos Defensores Públicos no artigo 235, § 1º, pelo 
mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados no art. 55, § 3º. 
Com efeito, o art. 141 do Substitutivo dispunha que os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal – incumbidos de sua representação judicial e de sua consultoria jurídica – gozarão de 
“garantias iguais às do Ministério Público”; o art. 235, § 1° do atual projeto, por sua vez, conservou 
para o Defensor Público a disposição que estabelece serem “asseguradas garantias, direitos, 
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério 
Público”. 
Não é admissível, diante disso, que os Procuradores incumbidos da representação da União – vale 
dizer, da defesa aos bens que o art. 52 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, plataforma 
continental, terrenos da marinha, recursos minerais, etc.) integrantes do incomensurável e 
indisponível patrimônio das atuais e futuras gerações de brasileiros – fiquem inteiramente 
desprotegidos, e sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo. 
Em síntese, a explicitação sugerida mediante a presente emenda vida ao suprimento de omissão e à 
solução de incongruência de gravíssimas repercussões quanto aos interesses maiores da Nação.  
Parecer:   
   Equipara vantagens de quem acusa criminoso e defende a lei contra o Governo às de quem, 
comodamente, defende o Governo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02614 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 2o. do art. 186, da Seção V, do Capítulo III, do Título V, Da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se a redação do § 2o. do art. 186, adotando-se a seguinte:  
Art. 186 - ...............................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Os Procuradores da República ingressarão nos cargos iniciais de carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
No plenário da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, foi acolhida a Emenda 
n° 3s0752-1, apresentada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma entidade 
denominada de Procuradoria Geral da União – chefiada pelo Procurador Geral da República e 
integrada pelos Procuradores da República -, e lhe atribuindo a defesa judicial e extrajudicial da 
União Federal. 
Na redação Final do Anteprojeto apresentado à Comissão de Sistematização, todavia, verificou-se 
divergências substanciais em face do que ficaria deliberado pelo Plenário, ao acolher os termos da 
aludida emenda. 
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Uma dessas divergências diz respeito à expressão “Procuradores da República”, que na Redação 
Final, foi substituída por “Procuradores da União”. 
Não há confusão possível entre “Procuradores da República” – que são membros do Ministério 
Público Federal, dotados das garantias pertinentes a essa instituição – e “Procuradores da união” 
mesmo porque o § 2º do art. 457 prevê que aos atuais Procuradores da República ficará assegurada 
opção entre as carreiras do ministério Público Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há 
dúvida de que tanto a carreira do Ministério Público Federal quanto a da denominada Procuradoria 
Geral da União, serão integradas por Procuradores da República, com idênticas garantias. 
A injustificada substituição da expressão “Procuradores da República” por “Procuradores da União”, 
portanto, não constitui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido; importa, igualmente, 
em contradição que, se não for resolvida, deixará os integrantes da mencionada Procuradoria Geral 
da União ao desamparo de qualquer garantia, em verdadeira afronta à vontade dos constituintes que 
acolheram a Emenda nº 3s0752-1 nos termos em que foi posta; além disso, põe em risco o 
incomensurável acervo dos bens, interesses e serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode 
ser deixada a cargo de agentes integrantes da Administração Pública, vulneráveis às pressões que 
os integrantes eventuais de administradores e particulares habitualmente suscitam.  
Parecer:   
   Confunde o MP; encarregado de defender a lei, indefesa no Brasil, com o defensor dos interesses 
contestáveis do Governo, reunindo numa só pessoa funções muitas vezes contraditórias.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02615 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva de expressão no § 4o., do art. 186, da Seção V, do Capítulo III, Do Governo  
do Título V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Suprima-se no § 4o , do art. 186, a expressão seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
§ 4o. - ..........."ou a advogados devidamente credenciados". 
Justificativa: 
A supressão se evidencia necessária por ser incompatível com o texto do § 2º do mesmo artigo, que 
estabelece o ingresso nos cargos iniciais da carreira, somente por concurso público de provas e 
títulos. 
Parecer:   
   O credenciamento só poderá ocorrer onde não houver concursados.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02616 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 4o., do Art. 270, da Seção III, do Capítulo I, do Título VII, Da Tributação e 
Do Orçamento.  
Suprima-se o § 4o. do art. 270. 
Justificativa: 
No art. 186, prevê o projeto a instituição da Procuradoria Geral da União, com competência exclusiva 
para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União Federal. 
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Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser suprimido que estabelece competência ao órgão jurídico 
do Ministério da Fazenda, com o dispositivo supracitado. 
Além do mais, não se pode definir ao órgão administrativo que atua o contribuinte, fiscaliza as 
irregularidades fiscais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem compromissos com o 
princípio da legalidade, principio este que orienta todo Estado de Direito.  
Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistematização, a exclusão do parágrafo.  
Parecer:   
   Trata-se da supressão do § 4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:02617 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 1o. do art. 186, da Seção V, da Procuradoria Geral da União, do  
Capítulo III do Título V, da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Altere-se, no art. 186, a redação do § 1o., adotando-se a seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da República, nomeado  
pelo Presidente da República, dentre membros da  
instituição, eleitos em lista tríplice por seus  
pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos  
Deputados, para servir por três anos,  
permitindo-se uma recondução. 
Sua exoneração, antes do termo da investidura,  
dependerá de anuência prévia do Senado Federal. 
Justificativa: 
Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu art. 235, § 1°, foram suprimidos o art. 100 e seus 
parágrafos do Substitutivo a Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a 
despeito de não ter sido objeto de emenda, desaparecendo, assim, do texto final. 
Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encontrar: 

a) No art. 106, inciso III, alínea d, a competência privativa da Câmara dos Deputados para 
“aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República”.  

b) No art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal para “aprovar, por matéria 
absoluta e por voto secreto, a exoneração de oficio, do Procurador Geral da República, antes 
do termo de sua investidura”. 

c) No art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presidente da República para “nomear, 
após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República”. 

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o 
chefe da Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos 
entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
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Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua eventual destituição.  
Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
A escolha do Procurador Geral dentre os membros da Instituição, por outro lado, visa a compatibilizá-
la com a norma inscrita no § 1º, do art. 235 do Anteprojeto, que deverá a eleição do Procurador Geral 
de cada Ministério Público, “dentre os integrantes da carreira”. 
A introdução do parágrafo sugerido, é portanto, imprescindível para a compatibilização dos textos 
referidos, bem como para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Anteprojeto.  
Parecer:   
   Confunde o MP, encarregado de defender a lei, indefesa no Brasil, com o defensor dos interesses 
contestáveis do Governo, reunindo numa só pessoa funções muitas vezes contraditórias.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03484 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § 1o. do art. 186, da Seção V, da Procuradoria Geral da União, do  
Capítulo III do Título V, da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se, no art. 186, a redação do § 1o., adotando-se a seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador-Geral da República, nomeado  
pelo Presidente da República, dentre membros da  
instituição, eleitos em lista tríplice por seus  
pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos  
Deputados, para servir por três anos, permitindo-  
se uma recondução. Sua exoneração, antes do termo  
da investidura, dependerá de anuência prévia do Senado Federal. 
Justificativa: 
Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu art. 235, § 1°, foram suprimidos o art. 100 e seus 
parágrafos do Substitutivo a Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a 
despeito de não ter sido objeto de emenda, desaparecendo, assim, do texto final. 
Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encontrar: 

a) No art. 106, inciso III, alínea d, a competência privativa da Câmara dos Deputados para 
“aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República”.  

b) No art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal para “aprovar, por matéria 
absoluta e por voto secreto, a exoneração de oficio, do Procurador Geral da República, antes 
do termo de sua investidura”. 

c) No art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presidente da República para “nomear, 
após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República”. 

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o 
chefe da Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos 
entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua eventual destituição.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 68  

 

Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
A escolha do Procurador Geral dentre os membros da Instituição, por outro lado, visa a compatibilizá-
la com a norma inscrita no § 1º, do art. 235 do Anteprojeto, que deverá a eleição do Procurador Geral 
de cada Ministério Público, “dentre os integrantes da carreira”. 
A introdução do parágrafo sugerido, é portanto, imprescindível para a compatibilização dos textos 
referidos, bem como para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Anteprojeto.  
Parecer:   
   O dispositivo do Projeto que se pretende modificar, por via de Emenda, está em perfeita harmonia 
com o inciso I do artigo 232. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03487 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva à Seção V, do Capítulo III, Do Governo, do Título V, Da Organização dos Poderes 
e Sistema de Governo  
Acrescente-se à Seção V, da Procuradoria Geral da União, um parágrafo, com a redação seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
§ - Aos Membros da Procuradoria Geral da  
União são asseguradas garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas,  
por esta Constituição, aos membros do Ministério Público Federal. 
Justificativa: 
A redação do art. 186 é consequência do acolhimento, na Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, da Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plinio de Arruda Sampaio. 
   Por força dessa emenda, foram eliminados, do texto do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, o art. 103, o §5º do art. 102 e a última parte da alínea “c” do inciso 
II do art. 101, que atribuem ao Ministério Público Federal e representação judicial da União. 
   Considerando-se que, nos termos da referida Emenda, a Procuradoria Geral da União seria 
integrada pelos Procuradores da República, desnecessário se fazia repetir, no art. 186, as garantias, 
direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porquanto, sendo elas membros do 
Ministério Público Federal, estão alcançados pelo art.234 do Anteprojeto, que as enumera em relação 
aos membros do Ministério Público. 
   Entretanto, a Redação final do Anteprojeto Substitutivo, deslocou, para fora do Capítulo do 
Ministério Público, o referido art. 81, além de substituir, pela denominação “Procuradores da União”, a 
referência aos Procuradores da República. 
   Em razão disso, os integrantes da Procuradoria da União, incumbidos da representação da mesma, 
ficaram sem as garantias indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais a defesa dos 
bens, valores, interesses e serviços pertencentes à Nação Brasileira torna-se precária e totalmente 
vulnerável às pressões e interferências que tal defesa necessariamente suscita. 
   Indispensável, portanto, é que seja suprida a omissão ora apontada, que – é preciso lembrar – não 
resultou do texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81, do Capítulo do 
Ministério Público, no Substitutivo da Comissão. 
   Além disso, a omissão decorrente do aludido deslocamento igualmente acarretou incongruência – a 
ser corrigida – com face do tratamento conferido dos Defensores Públicos no artigo 235, § 1º, pelo 
mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados no art. 55, § 3º. 
Com efeito, o art. 141 do Substitutivo dispunha que os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal – incumbidos de sua representação judicial e de sua consultoria jurídica – gozarão de 
“garantias iguais às do Ministério Público”; o art. 235, § 1° do atual projeto, por sua vez, conservou 
para o Defensor Público a disposição que estabelece serem “asseguradas garantias, direitos, 
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vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério 
Público”. 
Não é admissível, diante disso, que os Procuradores incumbidos da representação da União – vale 
dizer, da defesa aos bens que o art. 52 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, plataforma 
continental, terrenos da marinha, recursos minerais, etc.) integrantes do incomensurável e 
indisponível patrimônio das atuais e futuras gerações de brasileiros – fiquem inteiramente 
desprotegidos, e sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo. 
Em síntese, a explicitação sugerida mediante a presente emenda vida ao suprimento de omissão e à 
solução de incongruência de gravíssimas repercussões quanto aos interesses maiores da Nação.  
Parecer:   
   Acolho a Emenda por seus lídimos fundamentos, evitando-se, assim, odiosa discriminação. 
 
   
   EMENDA:03489 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do § 4o., do art. 270, da Seção III, do Capítulo I, do Título VII, Da  
Tributação e do Orçamento.  
Suprima-se o § 4o. do art. 270. 
Justificativa: 
No art. 186, prevê o anteprojeto a instituição da Procuradoria Geral da União, com competência 
exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União Federal. 
   Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser suprimido que estabelece competência ao órgão 
jurídico do Ministério da Fazenda, com o dispositivo supracitado. 
   Além do mais, não se pode deferir ao órgão administrativo que atua o contribuinte, fiscaliza as 
irregularidades fiscais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem compromissos com o 
princípio da legalidade, princípio este que, orienta todo Estado de Direito. 
   Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistematização, a exclusão do parágrafo. 
Parecer:   
   Trata-se da supressão do §4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da união na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes a matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03490 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § 2o. do art. 186, da Seção V, do Capítulo III, do Título V, Da Organização  
dos Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se a redação do § 2o. do art. 186, adotando-se a seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
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§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Os Procuradores da República ingressarão nos cargos iniciais de carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
No plenário da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, foi acolhida a Emenda 
n° 3s0752-1, apresentada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma entidade 
denominada de Procuradoria Geral da União – chefiada pelo Procurador Geral da República e 
integrada pelos Procuradores da República -, e lhe atribuindo a defesa judicial e extrajudicial da 
União Federal. 
Na redação Final do Anteprojeto apresentado à Comissão de Sistematização, todavia, verificou-se 
divergências substanciais em face do que ficaria deliberado pelo Plenário, ao acolher os termos da 
aludida emenda. 
Uma dessas divergências diz respeito à expressão “Procuradores da República”, que na Redação 
Final, foi substituída por “Procuradores da União”. 
Não há confusão possível entre “Procuradores da República” – que são membros do Ministério 
Público Federal, dotados das garantias pertinentes a essa instituição – e “Procuradores da união” 
mesmo porque o § 2º do art. 457 prevê que aos atuais Procuradores da República ficará assegurada 
opção entre as carreiras do ministério Público Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há 
dúvida de que tanto a carreira do Ministério Público Federal quanto a da denominada Procuradoria 
Geral da União, serão integradas por Procuradores da República, com idênticas garantias. 
A injustificada substituição da expressão “Procuradores da República” por “Procuradores da União”, 
portanto, não constitui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido; importa, igualmente, 
em contradição que, se não for resolvida, deixará os integrantes da mencionada Procuradoria Geral 
da União ao desamparo de qualquer garantia, em verdadeira afronta à vontade dos constituintes que 
acolheram a Emenda nº 3s0752-1 nos termos em que foi posta; além disso, põe em risco o 
incomensurável acervo dos bens, interesses e serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode 
ser deixada a cargo de agentes integrantes da Administração Pública, vulneráveis às pressões que 
os integrantes eventuais de administradores e particulares habitualmente suscitam.  
Parecer:   
   O entendimento predominante na Comissão de Sistematização indicou o caminho da supressão do 
dispositivo em comento.  
Consequentemente, todas as Emendas a ele pertinentes estão prejudicadas. 
 
   
   EMENDA:04255 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Artigo 186 - § 4o. - Suprima-se, no § 4o., a expressão: "...ou a advogados devidamente  
credenciados." 
Justificativa: 
Ao instituir a Procuradoria Geral da União, o Anteprojeto condiciona o ingresso dos Procuradores da 
União nos cargos iniciais da carreira do concurso público (art. 190, § 2º). 
Também os Procuradores do Estado e do Distrito Federal somente podem ingressar na carreira por 
concurso (art. 51, § 4º). 
A possibilidade que o Anteprojeto abre à União de confiar a sua defesa na Comarcas do Interior 
também a “advogados devidamente credenciados” e não apenas a Procuradores dos Estados, 
concursados, ou dos Municípios (art. 190, § 4º), não se compatibiliza com as disposições 
constitucionais antecedentemente referidas. Deve ser suprimida do texto a expressão.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
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   EMENDA:04933 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Título VII - Capítulo I - Seção III - Art. 270 § 4o. 
Justificativa: 
Com a criação da Procuradoria Geral da União, encarregada de sua defesa judicial e extrajudicial, é 
incompatível a sua representação judicial por outro órgão. 
Assim, deve ser suprimido o dispositivo acima referido, que outorga, no que concerne aos créditos 
tributários, a representação judicial da União aos Procuradores da Fazenda Nacional – que não se 
confundem com os Procuradores da União. 
Parecer:   
   Trata-se da supressão do §4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:06317 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o § 3o. do art. 186, seção V, do capítulo III, do título V, da Organização dos  
Poderes e Sistemas de Governo, para a seguinte redação:  
Art. 186 - ..................................  
§ 2o. -......................................  
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionária da 
moeda, e por outro, o respeito a ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   Trata-se, a nosso ver, de matéria infraconstitucional, que poderá ser implementada através de lei ou 
decreto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06424 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 72  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
EMENDA ADITIVA  
O § 3o. do art. 186, passará a ter a seguinte redação:  
" § 3o. Lei complementar de iniciativa do Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionária da 
moeda, e por outro, o respeito a ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   Trata-se, a nosso ver, de matéria infraconstitucional, que poderá ser implementada através de lei ou 
decreto.  
Pela rejeição. 
 
 
  EMENDA:06560 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Título V - Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo  
Capítulo III - Do Governo  
Seção V - Da Procuradoria Geral da União  
Art.186 - ...................................  
§ 2o. - .....................................  
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionária da 
moeda, e por outro, o respeito a ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06862 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Título V - da organização dos poderes e sistemas de governo  
Capítulo III - do Governo  
Seção V - da Procuradoria Geral da União  
Art. 186 - ............................  
§ 2o. - .................................  
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do  
Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e  
estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionária da 
moeda, e por outro, o respeito a ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07073 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se Às Disposições Transitórias O Seguinte Artigo:  
Artigo... - Os membros da Advocacia  
Consultiva da União, que estiverem em exercício na  
Administração Federal Direta e Indireta, quando da  
promulgação desta Constituição, passam a integrar  
a Procuradoria-Geral da União, de que trata o  
artigo 186 desta Constituição. 
Justificativa: 
Consagrado o princípio de que não compete aos membros do Ministério Público p exercício da 
Advocacia, mesmo direcionada para a defesa e a representação da União em Juízo, cumpre a esta 
Assembleia Nacional Constituinte suprimir a Procuradoria Geral da União de profissionais 
necessários para o imediato atendimento da União nas causas em que possua interesse direto.  
Atualmente existe o Sistema da Advocacia Consultiva, integrado pelos Assistentes Jurídicos, 
Procuradores de Autarquias Federais, Procuradores junto ao Tribunal Marítimo. São 
aproximadamente 3.500 advogados, admitidos ao Serviço Público através de concurso, todos 
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Se fazem, hoje, a Advocacia Contenciosa, em sua 
plenitude, sem que se promova a admissão de novos Advogados, fato que decretaria a ociosidade 
das categorias atualmente existentes. 
A lógica e a racionalidade indicam aproveitabilidade desta emenda, que atende principalmente ao 
interesse público. 
É a justificação.  
Parecer:   
   Entendemos que o conteúdo dessa emenda deva ser analisado no âmbito da legislação ordinária. 
Por outro lado, julgamos não ser este o fórum de debates acerca da transformação pretendida. 
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   EMENDA:07136 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SITEMAS DE GOVERNO  
CAPÍTULO III - DO GOVERNO  
SEÇÃO V - DA PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO  
EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do § 3o. do artigo 186 do Projeto, para a seguinte:  
'Art. 186 - ................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do  
Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e  
estabelecerá sua representação nos órgãos competentes de fiscalização e imposição de multas 
administrativas". 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próximos órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial 
e, como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionaria da 
moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva permitir a representação da Procuradoria-Geral da União nos Órgãos 
encarregados da fiscalização e aplicação de multas administrativas.  
Não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, e matéria consubstanciada na 
presente Emenda conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto, motivo porque somos pela 
sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:07335 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do Artigo 186 do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 186 - Lei complementar, de iniciativa  
do Presidente da República, disporá sobre a  
organização da procuradoria Geral da União, que  
estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativa." 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próximos órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial 
e, como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionaria da 
moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
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   EMENDA:07582 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Título V - Da Organização do Poderes e Sistemas de Governo  
Capítulo III - Do Governo  
Seção V - Da Procuradoria Geral da União  
Art. 186 - .............................  
§ 2o. - .................................  
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do  
Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e  
estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próximos órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial 
e, como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionaria da 
moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   A Emenda visa permitir a representação da Procuradoria-Geral da União nos órgãos encarregados 
da fiscalização e aplicação de multas administrativas.  
Não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, a matéria consubstanciada na 
presente Emenda conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto, motivo porque somos pela 
sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:07835 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Título V - Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo  
Capítulo III - Do Governo  
Seção V - Da Procuradoria Geral da União  
Art. 186 - ................................ 
§ 2o. - ..................................... 
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próximos órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial 
e, como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionaria da 
moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   A Emenda visa permitir a representação da Procuradoria-Geral da União nos órgãos encarregados 
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da fiscalização e da aplicação de multas administrativas.  
Não obstante os elevados propósitos do Eminente Constituinte, e matéria consubstanciada na 
presente Emenda conflita com a sistemática geral adotada pelo Projeto, motivo porque somos pela 
sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:08009 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 186 a seguinte redação:  
"§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do  
Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria Geral da União e  
estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas  
administrativas". 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próximos órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial 
e, como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionaria da 
moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:08049 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado - Artigo 186 e seus parágrafos  
No Artigo 186 e seus parágrafos as expressões  
"Procuradoria-Geral da União", "Procurador-Geral da União" e "Procuradores da União" sejam  
modificadas para "Advocacia-Geral da União",  
"Advogado-Geral da União" e "Advogados da União", suprimindo-se, por fim, o § 4o, por 
desnecessário, conforme justificativa que segue. 
Justificativa: 
O termo “Procuradoria-Geral da União” confunde a instituição que cuidará da representação judicial e 
extrajudicial da União com a Procuradoria Geral da República, integrada pelos Procuradores da 
República, aos quais incumbe, na qualidade de Promotores de Justiça, a defesa dos interesses 
indisponíveis da sociedade e a fiscalização da correta aplicação da lei. 
Um dos avanços do Projeto de Constituição se revela no advento da Advocacia da União, órgão até 
agora designado de Procuradoria-Geral da União, que tendo ao seu encargo a Advocacia da União, 
contenciosa e consultiva, há de corrigir um desvio institucional de há muito inexistente nos Estados 
membros, segundo o qual vinha competindo ao Ministério Público Federal, aos Promotores de 
Justiça, a Advocacia da União.  
Como não cumpre ao Ministério Público o exercício da Advocacia, por incomparável com as funções 
singulares do “parquet”, é justo que a União instale a sua Advocacia, distinta e distante do Ministério 
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Público, de forma a não confundir-se com aquele. Daí a proposta da Emenda, que igualmente 
suprimo o § 4º do artigo 186, uma vez que não deve a União transferir a terceiros, desvinculados de 
seus serviços, a responsabilidade de sua representação judicial. É esta a justificativa.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08088 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescentar parágrafo único ao artigo 232 do  
Projeto de Constituição, integrante do Título V,  
Capítulo V, referente ao Ministério Público, com a redação seguinte:  
Art. 232 - Incumbe ao Procurador-Geral da república:  
Parágrafo Única - A representação judicial da União  
compete ao Ministério Público Federal, através dos  
Procuradores da República, podendo essa  
competência, nas comarcas do interior, ser  
delegada a Procuradores dos Estados e Municípios.  
Em consequência da aprovação da presente  
emenda, deverão, nos termos do artigo 23, § 2o.,  
do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, serem introduzidas as seguintes  
alterações ao atual Projeto de Constituição:  
a) supressão do artigo 186 e seus  
parágrafos, correspondente à seção V, do Capítulo III, do Título V;  
b) supressão do inciso X do artigo 233. 
Justificativa: 
Evita-se essa proposição exterminar e esfaquear uma das mais respeitáveis e seculares instituições 
da tradição jurídica republicana do Brasil, que é a PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, cuja 
investidura, cumulando os encargos do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e da representação judicial 
da União, tem possibilitado o exercício pleno de uma certa função em níveis de independência, 
seriedade e de compromisso com os valores basilares da nacionalidade. 
Por estar o MINISTÉRIO PÚBLICO, como instituição permanente que é, investido do prestigio e de 
garantias semelhantes aos da Magistratura, tem este condições de atuar com independência e 
desassombro em face dos governos transitórios e das pressões subalternas. 
Sua imunidade ao servilismo e conchavos nocivos ao interesse público permite-lhe exercer em 
plenitude a advocacia fiscalizatória do Estado brasileiro, sem dever contas aos poderosos do dia. O 
Procurador da República, por sua dupla função, é, em suma, o ADVOGADO DA LEI. Subordina-se 
apenas ao princípio maior da legalidade, do qual não se demite o Estado de Direito, a que representa, 
quando demanda ou é demandado perante o Poder Judiciário. Não é por outra razão que o mártir do 
Ministério Público no Brasil e da Igreja Católica de Olinda é o Procurador da República PEDRO 
JORGE DE MELO E SILVA, assassinado em maio ao nefando ESCÂNDALO DA MANDIOCA, 
quando empunhava, como defensor da União, o destemor e a obstinação pela causa pública que são 
próprios do MINISTÉRIO PÚBLICO, para denunciar quadrilha de autoridades corruptas. A evolução 
dessa sobranceavam País percorre esse rio de sangue e patriotismo para desaguar, hoje, na 
calorosa classe dos Procuradores da República, todos irmanados a partir de árduo e legitimamente 
concurso de provas e títulos, no soldalício de defesa da legitimidade nas instâncias judiciais. Impede, 
mais que nunca, prestigiar a tradição republicana cristalina desde o Decreto n° 1.030, de 1890, e que 
o constituinte de 1946, restaurador dos valores democráticos, erigiu em postulado supremo. 
As funções de representante do Estado e de fiscal da lei, ambas embaixadas no compromisso de 
promoção de legalidade, por isso mesmo atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, longe de 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 78  

 

serem conflitantes, se complementam e radicam em um só e culminante interesse: a da nação 
brasileira. Daí por que países recém libertados de longo e traumático regime ditatorial, como o Brasil, 
adotaram idêntica diretriz nas constituintes que descortinaram o horizonte azul da democracia. É o 
caso da festejada Constituição de Portugal, cujo artigo 224 afirma competir ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO – “representar o Estado, exercer a ação penal, defender a legalidade democrática e os 
interesses que a lei determinar” Por igual dispõe as Constituições democráticas da Colômbia (art. 
143), da Grécia (art. 90), de Honduras (arts. 228 e 231), do México (art. 102), de Moçambique (art. 
75) e do Peru (art. 250). Nos Estados Unidos da América, também o Attorney General exerce em 
conjunto as funções de representante judicial da nação e de fiscal da lei, o que muito tem servido 
para a consagração de um sistema em que a reverencia à Constituição é ponto de honra nacional. 
Sem mérito de outras corporações desejadas de partilhar o nobilitante ofício, há costumes 
institucionais que não devem ser mudados pelo simples gosto de mudar, muito menos para atender 
ambições corporativas O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL deu ao Brasil o seu mártir e tem dado o 
seu exemplo de serviço. Nada autoriza, justo na hora do surgimento constitucional, mutilar a 
instituição que tamanho respeito tem merecido dos brasileiros. Seria o mesmo que despedir, sem 
aviso prévio de nossas caras tradições, o advogado da lei. 
Parecer:   
   Assiste total razão ao autor da emenda, que a justifica plenamente, invocando o exemplo de 
modernas e recentes Constituições.  
Não se vislumbra nem muito menos se justifica a necessidade ou conveniência de esfacelar-se o 
Ministério Público.  
Por que instituir-se uma Procuradoria-Geral da União?  
As funções de representante do Estado, da República, da União Federal e de fiscal da lei, não se 
conflitam, mas se completam e confluem num só e supremo interesse: o da nação brasileira.  
Os encargos de Ministério Público e de representante judicial de Estado ou da União não se excluem. 
Os Procuradores da República, assim como os demais integrantes do Ministério Público, exercem a 
nobre função de advogado da lei, da sociedade e do Estado.  
Pelo acolhimento. 
 
   
   EMENDA:08210 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   À Seção V, do Capítulo III, do Título V, do Projeto de Constituição, dê-se a seguinte redação:  
Seção V  
Da Advocacia de União  
Artigo 186 - A Advocacia da União é órgão competente para promover a defesa judicial e  
extrajudicial da União.  
§ 1o. - A Advocacia da União tem por chefe o  
Advogado-Geral da União, de livre nomeação do  
Presidente da República, dentre cidadãos maiores  
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - Os Advogados da União ingressarão nos  
cargos iniciais da carreira, mediante concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá a  
organização da Advocacia da União. 
Justificativa: 
As várias etapas desta Assembleia Nacional Constituinte já consagravam o advento da Advocacia da 
União, entendendo, sobretudo, que não mais deve ser aceita a dúplice função exercida pelo 
Ministério Público Federal que, até agora, cumpre a função de Advogado da União, em prejuízo da 
própria União e das responsabilidades inerentes à defensoria pública, a saber fiscalizar a correta 
aplicação da lei e seu fiel cumprimento. 
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Como o Ministério Público se abriga à sombra de uma instituição já consagrada pelo nome de 
Procurador-Geral da república e considerando que tal nome torna a ser adotado para o “parquet”, em 
sua estrutura institucional (artigo 230 e seguintes do Projeto de Constituição) aconselha a clareza que 
a nova instituição tenha designação diferenciada, posto que, se uma é Ministério Público, a outra é 
Advocacia.  
Assim, para que a Procuradoria-Geral da República não seja confundida com a Procuradoria-Geral 
da União, mister se faz identificar esta pelo seu nome mais coreto e consentâneo. Advocacia da 
União uma vez que sua responsabilidade se volta para o exercício da advocacia, na pessoa de cada 
um de seus membros.  
Esta emenda suprime o § 4º da proposta de Constituição, pois deve estar concentrada apenas na 
Advocacia da União e representação judicial da União, sem deferimento de encargos a estranhos. 
É a justificação.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08211 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
ACRESCENTE-SE AO TÍTULO X, ÀS DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS O SEGUINTE ARTIGO, ONDE COUBER:  
ARTIGO - Os membros da Advocacia Consultiva da União, que estiverem em exercício na data de  
promulgação desta Constituição, passam a integrar a Advocacia da União de que trata o artigo 186  
desta Constituição. 
Justificativa: 
O artigo 186, e seus parágrafos, dispõe sobre a organização da Advocacia da União (Procuradoria-
Geral da União) e atribui a instituição os encargos de promover a defesa judicial e extrajudicial da 
União. 
Atualmente a advocacia judicial (contenciosa) da União é feita pelo Ministério Público que ainda 
assume suas funções de fiscal da lei e de sua correta aplicação. Já é matéria pacífica, no seio da 
Assembleia Nacional Constituinte, que ao Ministério Público não cabe o exercício da Advocacia, pois 
este é conflitante com as funções de Ministério Público. 
Quem fiscaliza a correta aplicação da lei não pode representar parte em qualquer processo. 
Evidente está, pois que, em consonância com a doutrina e a jurisprudência, esta Assembleia 
Nacional Constituinte vai consagrar a Advocacia da União desvinculada do Ministério Público. 
Mas a União possui um corpo de advogados, os membros da Advocacia Consultiva. São os 
Assistentes Jurídicos, os Procuradores de Autarquias Federais, os Procuradores da Fazenda 
Nacional, os Advogados de Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo. Ao todo, são 3.500 
profissionais do direito, concursados, habilitados para integrarem a Advocacia da União para o 
exercício consultivo e contencioso da mesma.  
Não se pode desperdiçar este potencial instalado. Desprezar os membros da Advocacia consultiva, 
sem admiti-los ao exercício igualmente da Advocacia Contenciosa, é promover a ociosidade daqueles 
profissionais para admitir outros novos servidores, para as funções que estes já exercem em 
colaboração com o Ministério Público ou assistidos por este. 
A inteligência dos membros desta Assembleia Nacional Constituinte deve laborar pela racionalidade, 
sobretudo por que todos sabem que é do interesse da Administração, por questões financiadoras e 
econômicas, que nenhuma admissão se processe na Administração Pública a médio e longo prazos. 
Deve, pois ser o artigo proposto inserido nas Disposições Transitórias, pois que é lógico, necessário e 
do interesse público. 
É a justificação.  
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Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos os fundamentos da Emenda. 
 
   
   EMENDA:08309 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Título V - Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo.  
Capítulo III - Do Governo.  
Seção V - Da Procuradoria Geral da União.  
Art. 186 - .............................. 
§ 2o. - ................................... 
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do  
Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e  
estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas  
administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionaria da 
moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
  
  EMENDA:08521 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Artigo 451, §§ 1o. e 2o. - Disposições Transitórias. Suprima-se o § 3o.  
do mesmo artigo 451.  
Dê-se ao art. 451 e aos §§ 1o. e 2o. a seguinte redação, suprimindo-se o § 3o.:  
Art. 451.- Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério Público Federal e da  
Advocacia da União, o Ministério Público Federal  
exercerá, cumulativamente, as suas funções e a  
representação judicial da União.  
§ 1o.- O Procurador Geral da República, no  
prazo de cento e vinte dias contados a partir da  
data da promulgação desta Constituição, proporá ao  
Congresso Nacional, através da Presidência da  
República, o projeto de lei complementar do Ministério Público.  
§ 2o.- Aos atuais Procuradores da República  
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fica assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público e da Advocacia da União, esta  
integrada pelos membros do Sistema da Advocacia Consultiva da União. 
Justificativa: 
Reconhecida, pelo Projeto de Constituição a impropriedade da acumulação das atuais funções do 
Ministério Público, tanto que o artigo 186 cria a Procuradoria Geral da União para promover a defesa 
judicial e extrajudicial da União, nas Disposições Transitórias, o artigo 451 deve ser regido de forma a 
que a situação atual seja mantida até que se aprovem as leis complementares que organizem uma e 
outra daquelas Instituições. 
Atualmente a União tem a sua Advocacia Consultiva organizada de forma sistêmica o Sistema da 
Advocacia Consultiva da União, integrada pelos Assistentes Jurídicos. Procuradores de Autarquias 
Federais. Procuradores da Fazenda nacional, Procuradores junto ao Tribunal Marítimo e Advogados 
de Ofício. São, ao todo, cerca de 3.500 Advogados, todos admitidos ao Serviço Público Federal 
mediante concurso público de provas e de provas e títulos. 
A Advocacia Contenciosa, de interesse da União, vem sendo exercida pelo Ministério Público 
Federal, que vem acumulando, embora o fato contrarie a doutrina e o direito, tais funções com a sua 
função singular de fiscal da lei e de sua correta aplicação e de defensor dos direitos inerentes à 
sociedade. 
Manter o texto na forma em que está o artigo 451 impede a que o Sistema da Advocacia mantenha-
se atuante até a aprovação das respectivas leis complementares do Ministério Público e da 
Advocacia da União (Procuradoria Geral da União), fazendo com que o Ministério Público assuma, 
por um espaço de tempo, suas funções singulares e mais a Advocacia Contenciosa e a Advocacia 
Consultiva da União. O Legislador Constituinte precisa estar atento para este detalhe a fim de evitar 
tamanho equívoco Daí a Emenda proposta quanto ao “caput” do artigo 451, que resolve este entrave 
do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Quanto ao § 1°, é de se corrigir o seu texto para que o Procurador da República somente tenha a ver 
com a lei complementar do Ministério Público, e não com a da Advocacia da União (Procuradoria 
Feral da União_, pois, quanto a esta no artigo 186, § 3°, o Projeto Complementar, de iniciativa do 
Presidente da República, estabelecerá a organização da Procuradoria-Geral da União. Prevalecer, 
pois esta Emenda. 
No relativo ao §2º, há um aprimoramento no texto do Projeto a fim de esclarecer que os membros do 
Sistema da Advocacia Consultiva da União integram, naturalmente, a Advocacia da União 
(Procuradoria-Geral da União) de que trata o já mencionado artigo 186, permitida a opção para a 
mesma carreira aos atuais membros do Ministério Público Federal, considerando o fato de que os 
mesmos exerçam, embora contrariando a doutrina e a jurisprudência, a Advocacia Contenciosa da 
União. 
Por fim, a Emenda opta pela supressão do § 3º em vez que o Projeto de Constituição, quando cuida, 
separadamente, da Procuradoria Geral da União e da Procuradoria Feral da República, já estabelece, 
nos respectivos títulos, que ambas as carreiras admitem os seus membros, a partir da realização de 
concursos públicos de provas e títulos. Trata-se, pois, de uma repartição desnecessária. 
É a justificativa.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:08525 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 186 e seus parágrafos.  
No art. 186, e seus parágrafos, do Projeto de  
Constituição, substituam-se as expressões  
"Procuradoria-Geral da União", "Procurador-Geral  
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da União" e "Procuradores da União" pelas  
expressões "Advocacia da União", "Advogado-Geral  
da união" e "Advogados da União, mantido o texto  
em seus demais aspectos e conteúdo. 
 Justificativa: 
   O texto, como está, poderá ensejar confusões entre o que seja a Procuradoria-Geral da União 
(artigo 186) e a Procuradoria-Geral da República (artigo 234 e seguintes), instituições absolutamente 
distintas, quer quanto a objetividade de seus serviços quer no tocante à vinculação dentro da 
Organização do Estado. 
   A Procuradoria-Geral da União, que pretendo seja chamada de Advocacia da União, cuidará da 
representação judicial e extrajudicial da União. Será integrada dos Advogados da União, 
responsáveis pela defesa dos interesses da União Federal em Juízo ou fora dele. 
   A Procuradoria-Geral da República abriga o Ministério Público Federal, os promotores de Justiça, 
encarregados de fiscalizarem a correta aplicação da lei e de defenderem os direitos coletivos e 
indispensáveis da sociedade em geral. 
   A correta designação do órgão, a que o projeto de Constituição chama de Procuradoria-Geral da 
União, é, de fato, Advocacia da União que terá como Chefe o Advogado-Geral da União e será 
integrada pelos Advogados da União. 
   É a justificativa. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08701 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Art. 451 e seus parágrafos.  
Ao artigo 451 e aos seus parágrafos 1o. e 2o., suprimido o parágrafo 3o., dê-se a seguinte  
redação:  
Art. 451 - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria-Geral da União, o Ministério Público  
Federal exercerá as suas funções e a representação  
judicial da União e os membros do Sistema da  
Advocacia Consultiva da União a advocacia consultiva.  
§ 1o. - A Lei Orgânica do Ministério Público  
Federal será proposta pelo Procurador Geral da  
República ao Congresso Nacional, no prazo de cento  
e vinte dias contados a partir da promulgação desta Constituição.  
§ 2o. - Integram a Procuradoria-Geral da  
União os membros do Sistema da Advocacia  
Consultiva da União, assegurada aos atuais  
Procuradores da República a opção entre as  
carreiras do Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral da União. 
Justificativa: 
   Esta Assembleia Nacional Constituinte vem consagrando o princípio histórico e doutrinário que 
sustenta e incompatibilidade do exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público Federal. 
Nada mais salutar que a adoção desta medida no âmbito e na esfera federal, uma vez que nos 
Estados desde há muito é prevalecente aquele impedimento especialmente no tocante à advocacia 
de interesse das pessoas jurídicas de direito público. Os membros do Ministério Público não exercem 
a representação judicial e nem realizam a consultoria jurídica das pessoas jurídicas de direito público. 
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Há, nos Estados, à Procuradoria do Estado, que abriga os Advogados do Estado, cujas funções se 
distanciam, por natureza, daquelas peculiares do Ministério Público. 
   Ao adotar este mesmo procedimento, o Projeto de Constituição se revela, neste particular, bastante 
eficiente. O artigo 186, com seus parágrafos, cria a Procuradoria-Geral da União, atribuindo-lhe a 
competência para promover a defesa judicial e extrajudicial da União. Os artigos 230 a 234 cuidam do 
Ministério Público, e, no tocante ao Ministério Público Federal, para abriga-lo à Procuradoria-Geral da 
República, por força de uma interpretação elástica do que se pode ler no artigo 232. Não há no 
Projeto uma referência expressa, pelo menos nas disposições permanentes, à Procuradoria-Geral da 
República como um ente, substantivo. A substantividade se revela na denominação do Ministério 
Público e, este, nas suas variáveis formas de expressão. 
   Mas é lógico que assim seja. O Ministério Público não assume o procuratório da União e nem dos 
Estados, posto que, os integrantes do Ministério Público abdicam da condição primeira de Advogados 
e, por força do exercício de suas nobres funções, passam a ser fiscais, no interesse dos direitos 
irrecusáveis da sociedade, no tocante ao cumprimento e à correta aplicação da lei. 
   Negar, pois, ao Ministério Público Federal, o exercício da Advocacia da União, é representar a 
Instituição e enobrece-la sobremaneira, é deixar ao “parquet” a singularidade de suas funções sem o 
sofrimento de outras que podem comprometer a parcialidade de que deve estar revestido o Ministério 
Público. 
   Dito isso, se justifica plenamente que já na instituição da Procuradoria-Geral da União, a quem 
caberá a promoção da defesa judicial e extrajudicial da União, se estabeleça que os atuais 
Advogados da União, que são os membros do Sistema da Advocacia Consultiva da União, assumam, 
desde logo, o exercício das funções plenas da Advocacia Judicial e Extrajudicial da União, fato que 
se torna improvável se mantida a redação do artigo 451 do Projeto em discussão. 
   É preciso ser claro neste assunto. Os Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores da Fazenda 
Nacional, os Procuradores de Autarquias Federais, que, na Administração Direta e Indireta, já 
exercitam o ofício da Advocacia, não podem ser relegados a uma possível ociosidade, se, as 
Disposições Transitórias não forem claras em incluí-los para as funções em aberto na nova 
Procuradoria-Geral da União. É uma questão de racionalidade, de interesse público, sobretudo 
considerando que aqueles servidores são todos admitidos por concurso público e já somam 
experiências notáveis no campo da Advocacia Consultiva e, por via de decorrência, contenciosa 
também. 
   As demais alterações introduzidas por esta Emenda ao texto do artigo 45 e seus parágrafos visam 
evitar colisões com situações inerentes aos artigos 186 e 230/234, sobretudo para limitar ao 
Procurador-Geral da República a elaboração somente da Lei Orgânica de sua instituição, sem 
envolver-se com a Procuradoria-Geral da União de cuja Lei Complementar cuidará o Presidente da 
República. 
   É a justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:08703 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No projeto da Comissão de Sistematização, no título X - Disposições Transitórias, acrescente-se  
ao artigo 451, o seguinte parágrafo único, suprimindo-se, por via de consequência, os §§ 1o.,  
2o. e 3o., por desnecessários.  
"Parágrafo único - Os Assistentes Jurídicos  
União, os Procuradores da Fazenda Nacional, os  
Procuradores de Autarquias Federais, os  
Procuradores e os Advogados de Ofício junto ao  
Tribunal Marítimo, integram a Procuradoria-Geral  
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da União, de que trata o artigo 186 desta  
Constituição, designados Procuradores da União." 
Justificativa: 
   O Ministério Público Federal vem acumulando, ao longo de anos, as suas funções singulares e 
pertinentes com a função de representar judicialmente a União Federal. Enquanto isto, outras cinco 
categorias de servidores, todas integradas por Bacharéis em Direito, advogados admitidos no serviço 
público por concurso, exercem a chamada advocacia Consultiva da União. 
   Este entendimento, da separação das duas funções ainda atribuídas ao Ministério Público, foi 
pacificamente aceito e adotado na subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público e na 
Comissão (III) da Organização dos Poderes e Sistema de Governo. Daí, na Comissão Temática, o 
assunto ter evoluído à instituição da Procuradoria-Geral da União, a quem cumprirá as tarefas de 
defender a representar judicial e extrajudicialmente a União. 
   Insiste, entretanto, o Ministério Público em querer participar da Advocacia da União, mesmo 
enfraquecendo o “parquet” e esfacelando a Instituição. É o que se faz através do § 2º, do citado artigo 
451, parágrafo aquele que precisa ser suprimido. Diz o dispositivo que poderão os atuais membros do 
Ministério Público optar entre esta carreira e aquela que se cria no art. 186 do mesmo projeto, ou 
seja, a de Procuradores da União. Ora, se os Procuradores da República são pouco mais de 
trezentos servidores em todo o Brasil, número sabidamente insuficiente para o exercício das greves e 
solenes responsabilidades inerentes à Classe, permitir o esvaziamento do Ministério Público é 
atender contra os interesses maiores da sociedade, é permitir que a lei seja aplicada sem qualquer 
fiscalização, é deixar ao abandono a proteção do patrimônio público e social, os interesses difusos e 
coletivos da sociedade, notadamente os relacionados com o meio ambiente e os direitos do 
consumidos, os direitos indispensáveis e as situações jurídicas de interesse geral, o que favorecerá o 
abuso da autoridade ou do poder econômico. 
   Se observada a expansão territorial do Brasil, a sua população e os interesses que a envolvem, à 
luz do que estatui o artigo 237 do projeto da Comissão de Sistematização, ver-se-á-claramente que o 
Ministério Público não pode se dar ao luxo de dispensar a presença de seus atuais integrantes. 
   A partir disso, existe já sistematizada, na Administração Pública direta e indireta, a Advocacia 
Consultiva da União, de que trata o Decreto nº 93.237, de 08 de setembro de 1986. 
   Sem computar os advogados de Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo, em número 
reduzido, atualmente na Administração Direta e nas Autarquias existem trabalhando 3 334 
advogados, assim distribuídos: 781 – Assistentes Jurídicos, 204 Procuradores da Fazenda Nacional, 
e 2.349 Procuradores de Autarquias Federais. Todos admitidos por concurso. 
   Este contingente, que já faz a Advocacia Consultiva, é quem deve assumir Advocacia Contenciosa, 
somando em uma só estrutura todas as forças dispersas, sem aumento de despesas para a União e 
sem o enfraquecimento do Ministério Público. 
   É uma questão de racionalidade, em termos de crise e de dificuldade. Além do mais, todos 
conhecem a área específica em que atuam. São advogados especializados nos vários ramos do 
direito com elevado número exercendo atividades no magistério superior em áreas especializadas do 
direito e outros com livros publicados e reconhecidos internacionalmente. Não há porque desprezar 
esta força altamente capacitada, para admitir novos advogados, que passarão a exercer as funções 
destes no que tange à Advocacia Consultiva (extrajudicial), se lhes atribuindo ainda a Advocacia 
Contenciosa, suprimida ao Ministério Público Federal. Se tal ocorrer, serão 3.334 servidores 
relegados à ociosidade remunerada, coisa que não interessa nem aos servidores em causa, nem à 
Administração Pública. 
   Deve-se, pois, acrescentar o parágrafo único que esta Emenda sugere, suprimindo os §§ 1º, 2º e 3º 
do citado artigo 451, por desnecessários e contrários ao interesse público. 
   Ocorre ainda em desfavor daqueles parágrafos. Quanto ao primeiro, o equívoco de se permitir ao 
Procurador-Geral da República o encaminhar (ao Congresso Nacional), por intermédio do Presidente 
da República, “os projetos das leis orgânicas...”. Nem ao menos se disse que aquela autoridade 
poderia “propor” ao presidente da República um anteprojeto. Aliás, consagra esse parágrafo 1º, a 
usurpação da competência do Presidente da República sobre regulamentação de órgão do Executivo, 
ao pretender transformá-lo em mero encaminhador de anteprojetos. 
   Quanto ao segundo parágrafo, é o esvaziamento da Instituição, absolutamente desnecessário, 
posto que, se poucos são os Procuradores da República, para exercerem as funções do Ministério 
Público Federal, quanto mais se puderem optar pela nova carreira de Procuradores da União. 
   Quanto ao terceiro parágrafo, o mesmo é dispensável em razão de o artigo 186 já dizer a mesma 
coisa, em lugar certo. 
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   Legisla-se aqui em defesa dos interesses públicos representados pela União Federal, que já dispõe 
de 3.334 Advogados concursados para integrarem a Procuradoria Geral da União, sem necessidade 
de novas admissões. Basta ordenar a nova carreira. É a justificação.   
Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos os fundamentos da justificação da emenda. 
 
   
   EMENDA:09628 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do § 1o. do Art. 186:  
§ 1o. - a Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, escolhido  
pela Câmara federal, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada. 
Justificativa: 
   Estabelece a letra d do artigo 107 do Projeto que é de competência da Câmara dos Deputados a 
escolha do Procurador Geral da República. A redação proposta adapta o § 1º do Artigo 186 aquelas 
disposições. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:11052 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 186, parágrafo 3o.  
Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 3o. do art. 186  
Art. 186 - ................................ 
§ 2o. - ..................................... 
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do  
Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e  
estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e impostos de multas administrativas. 
Justificativa: 
   A execução de multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próprios órgãos de Fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade de processo judicial e 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionária da 
moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva de multa consequente. 
Parecer:   
   Confunde a função de advogado com a de fiscal.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11141 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda aditiva à Seção V, do Capítulo III, do Governo, do Título V, da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo  
Acrescente-se à Seção V, da Procuradoria Geral da União, um parágrafo, com a seguinte redação:  
Art. 186 - ......................... 
§ - Aos membros da Procuradoria Geral da União são asseguradas garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério  
Público Federal. 
Justificativa: 
   A redação do art. 186 é consequência do acolhimento na Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, da Emenda nº 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plínio de Arruda Sampaio. 
   Por força dessa emenda, foram eliminados, do texto do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, o art. 103, o § 5º do art. 102 e a última parte da alínea “C” do inciso 
II do art. 104, que atribuíam ao Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
   Considerando-se que, nos termos da referida Emenda, a Procuradoria Geral da União seria 
integrada pelos Procuradores da República, desnecessário se fazia repetir, no art. 186, as garantias, 
direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porquanto, sendo eles membros do 
Ministério Público Federal, estão alcançados pelo art. 234 do Projeto, que as enumera em relação 
aos membros do Ministério Público. 
   Entretanto, a redação final do anteprojeto substitutivo deslocou, para fora do Capítulo do Ministério 
Público, o referido art. 81, além de substituir, pela denominação “Procuradores da União”, a 
referência aos Procuradores da República, tudo isto mantido agora no Projeto. 
   Em razão disso, os integrantes da Procuradoria da União, incumbidos da representação da mesma, 
ficaram sem as garantias indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais e defesa dos 
bens, valores, interesses e serviços pertencentes à Nação Brasileira torna-se precária e totalmente 
vulnerável às pressões e interferências que tal defesa necessariamente suscita. 
Indispensável, portanto é que seja suprimida a omissão ora apontada, que – é previsto lembrar – não 
resultou do texto da Emenda 3s0752-1 e sim da retirada do mencionado art. 81, do Capítulo do 
Ministério Público, no Substitutivo da Comissão. 
Além disso, a omissão decorrente do aludido deslocamento igualmente acarretou incongruência – a 
ser corrigida -, em face do tratamento conferido aos Defensores Públicos no art. 235, § 1º, pelo 
mesmo Projeto, bem como aos Procuradores dos Estados no art. 55, § 3º. 
Com efeito, o art. 141 do Substitutivo dispunha que os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal – incumbidos de sua representação judicial e de sua consultoria jurídica – gozarão de 
“garantias iguais às do Ministério Público”, os arts. 234, § 1º e 55, § 3º, do atual Projeto, por sua vez, 
conservaram para o Defensor Público, e os Procuradores a disposição que estabelece serem 
asseguradas garantias, direitos e vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta 
Constituição, aos membros do Ministério Público e as garantias da inamovibilidade, da disponibilidade 
de demissão sem sentença judicial e da paridade de remuneração com os membros do Ministério 
Público, respectivamente.  
Não é admissível, diante disso, que os Procuradores incumbidos da representação da União – vale 
dizer, da defesa dos bens que o art. 52 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, plataforma 
continental, terrenos da marinha, recursos minerais, etc.) integrantes do incomensurável e 
indispensável patrimônio das atuais e futuras gerações de brasileiros – fiquem inteiramente 
desprotegidos, em sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo. 
Em síntese, a explicação sugerida mediante a presente emenda visa ao suprimento de omissão e à 
solução de incongruência de gravíssimas repercussões quanto aos interesses maiores da Nação.  
Parecer:   
   Como o § 4o. do art. 186 do Projeto não delega competência exclusiva aos membros da 
Procuradoria-Geral para promover a defesa judicial e extrajudicial da União, parece-nos 
despropositado tratar desse assunto no bojo da Constituição. 
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   EMENDA:11142 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 1o. do art. 186, da Seção V, da Procuradoria Geral da União, do  
Capítulo III, do Governo, do título V, da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se, no art. 186, a redação do § 1o., adotando-se a seguinte  
Art. 186 - ............................ 
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da República, nomeado  
pelo Presidente da República, dentre membros da  
instituição, eleitos em lista tríplice por seus  
pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos  
Deputados, para servir por três anos, permitindo-  
se uma recondução. Sua exoneração, antes do termo  
da investidura, dependerá de anuência prévia do Senado Federal. 
Justificativa: 
Consoante a redação final do Projeto, em seu art. 231, § 1°, foram suprimidos o art. 100 e seus 
parágrafos do Substitutivo a Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a 
despeito de não ter sido objeto de emenda, desaparecendo, assim, do texto final. 
Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encontrar: 

a) No art. 107, inciso III, alínea d, a competência privativa da Câmara dos Deputados para 
“aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República”.  

b) No art. 108, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal para “aprovar, por matéria 
absoluta e por voto secreto, a exoneração de oficio, do Procurador Geral da República, antes 
do termo de sua investidura”. 

c) No art. 158, inciso IV, a competência privativa do Presidente da República para “nomear, 
após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República”. 

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o 
chefe da Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos 
entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua eventual destituição.  
Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
A escolha do Procurador Geral dentre os membros da Instituição, por outro lado, visa a compatibilizá-
la com a norma inscrita no § 1º, do art. 231 do Anteprojeto, que deverá a eleição do Procurador Geral 
de cada Ministério Público, “dentre os integrantes da carreira”. 
A introdução do parágrafo sugerido, é portanto, imprescindível para a compatibilização dos textos 
referidos, bem como para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Anteprojeto.  
Parecer:   
   Volta a confundir o Ministério Público, a quem compete a defesa da lei, com a Procuradoria da 
União, a quem compete defender o Governo,  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11143 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 2o. do art. 186, da Seção V, do Capítulo III, do Governo, do Título V,  
da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Altere-se a redação do § 2o. do art. 186, adotando-se a seguinte:  
Art. 186 - ................................... 
§ 1o. - ........................................ 
§ 2o. Os Procuradores da República ingressarão nos cargos iniciais de carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
No plenário da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, foi acolhida a Emenda 
n° 3s0752-1, apresentada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma entidade 
denominada de Procuradoria Geral da União – chefiada pelo Procurador Geral da República e 
integrada pelos Procuradores da República -, e lhe atribuindo a defesa judicial e extrajudicial da 
União Federal. 
Na redação Final do Anteprojeto apresentado à Comissão de Sistematização, todavia, verificou-se 
divergências substanciais em face do que ficaria deliberado pelo Plenário, ao acolher os termos da 
aludida emenda. 
Uma dessas divergências diz respeito à expressão “Procuradores da República”, que na Redação 
Final, foi substituída por “Procuradores da União”. 
Não há confusão possível entre “Procuradores da República” – que são membros do Ministério 
Público Federal, dotados das garantias pertinentes a essa instituição – e “Procuradores da União” 
mesmo porque o § 2º do art. 457 prevê que aos atuais Procuradores da República ficará assegurada 
opção entre as carreiras do ministério Público Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há 
dúvida de que tanto a carreira do Ministério Público Federal quanto a da denominada Procuradoria 
Geral da União, serão integradas por Procuradores da República, com idênticas garantias. 
A injustificada substituição da expressão “Procuradores da República” por “Procuradores da União”, 
portanto, não constitui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido; importa, igualmente, 
em contradição que, se não for resolvida, deixará os integrantes da mencionada Procuradoria Geral 
da União ao desamparo de qualquer garantia, em verdadeira afronta à vontade dos constituintes que 
acolheram a Emenda nº 3s0752-1 nos termos em que foi posta; além disso, põe em risco o 
incomensurável acervo dos bens, interesses e serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode 
ser deixada a cargo de agentes integrantes da Administração Pública, vulneráveis às pressões que 
os integrantes eventuais de administradores e particulares habitualmente suscitam.  
Parecer:   
   Volta a confundir o Ministério Público, a quem compete defender a lei, com a Procuradoria da 
União, a quem compete defender o Governo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11144 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva de expressão no § 4o., do art. 186, da Seção V, do Capítulo III, do Governo.  
Suprima-se no § 4o. do art. 186, a expressão seguinte:  
Art. 186 - .................................... 
§ 4o. ........."ou a advogados devidamente credenciados". 
Justificativa: 
A supressão se evidencia necessária por ser compatível com o texto do § 2º do mesmo artigo, que 
estabelece ingresso nos cargos iniciais da carreira, somente por concurso público de provas e títulos.  
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Parecer:   
   Nas comarcas do interior pode não haver Procurador do Estado ou do Município.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11149 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 4o, do Art. 270, da  
Seção III, do Capítulo I, Do Sistema Tributário  
Nacional, do Título VII, da Tributação e Do Orçamento  
Suprima-se o § 4o. do art. 270. 
Justificativa: 
No art. 186; prevê o projeto a instituição da Procuradoria Geral da União, com competência exclusiva 
para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União Federal. 
Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser suprimido que estabelece a mesma competência ao 
órgão jurídico do Ministério da Fazenda, com o dispositivo supracitado. 
Além do mais, não se pode definir ao órgão administrativo que autua o contribuinte e fiscaliza as 
irregularidades fiscais, a defesa da União, por isso que esse órgão não tem compromissos com o 
princípio da legalidade, principio este que orienta todo Estado de Direito. 
Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistematização, a exclusão do parágrafo.  
Parecer:   
   Trata-se da supressão do § 4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11176 PARCIALMENTE APROV 
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 ao art. 186 e parágrafos:  
Art. 186 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa, judicial e  
extrajudicialmente e exerce as funções de consultoria jurídica do Executivo e da  
Administração em geral.  
§ 1o. - A União será representada, junto ao  
Tribunal de Contas da União, por procuradores  
designados pelo Procurador-Geral da União.  
- Dê-se nova redação aos §§ 2o. e 3o. do art. 186:  
§ 2o.- Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
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público de provas e títulos, sendo-lhes assegurada  
paridade de remuneração com o Ministério Público,  
quando em regime de dedicação exclusiva.  
§ 3o. - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria-Geral da União, que absorverá os  
órgãos consultivos e judiciais atualmente existentes. 
Justificativa: 
A proposta de alteração do art. 186 visa a atribuir expressamente à Procuradoria-Geral da União 
funções consultivas, que ficaram sem assento constitucional no Projeto e que devem ser reunidas no 
mesmo órgão, como ocorre com as Procuradorias dos Estados. 
Pela mesma razão, não hão de conferir ao órgão as funções de representar a União junto ao Tribunal 
de Constas o § 3º complementa a idéia. 
O § 2º visa a assegurar aos Procuradores da União paridade de remuneração em relação ao 
Ministério Público, da qual se desmembraram, quando em regime de dedicação exclusiva. 
Parecer:   
   Equipara vencimentos de quem acusa aos de quem exerce a cômoda função de defensor do 
Governo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11557 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 2o. do art. 186, da  
Seção V, do Capítulo III, Do Governo, do Título V,  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Altere-se a redação do § 2o. do art. 186, adotando-se a seguinte:  
Art. 186 - ...............................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Os Procuradores da República ingressarão nos cargos iniciais de carreira,  
mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
No plenário da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, foi acolhida a Emenda 
n° 3s0752-1, apresentada pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, instituindo uma entidade 
denominada de Procuradoria Geral da União – chefiada pelo Procurador Geral da República e 
integrada pelos Procuradores da República -, e lhe atribuindo a defesa judicial e extrajudicial da 
União Federal. 
Na redação Final do Anteprojeto apresentado à Comissão de Sistematização, todavia, verificou-se 
divergências substanciais em face do que ficaria deliberado pelo Plenário, ao acolher os termos da 
aludida emenda. 
Uma dessas divergências diz respeito à expressão “Procuradores da República”, que na Redação 
Final, foi substituída por “Procuradores da União”. 
Não há confusão possível entre “Procuradores da República” – que são membros do Ministério 
Público Federal, dotados das garantias pertinentes a essa instituição – e “Procuradores da união” 
mesmo porque o § 2º do art. 457 prevê que aos atuais Procuradores da República ficará assegurada 
opção entre as carreiras do ministério Público Federal e da Procuradoria da União. Logo, não há 
dúvida de que tanto a carreira do Ministério Público Federal quanto a da denominada Procuradoria 
Geral da União, serão integradas por Procuradores da República, com idênticas garantias. 
A injustificada substituição da expressão “Procuradores da República” por “Procuradores da União”, 
portanto, não constitui apenas erro material que, como tal, deve ser corrigido; importa, igualmente, 
em contradição que, se não for resolvida, deixará os integrantes da mencionada Procuradoria Geral 
da União ao desamparo de qualquer garantia, em verdadeira afronta à vontade dos constituintes que 
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acolheram a Emenda nº 3s0752-1 nos termos em que foi posta; além disso, põe em risco o 
incomensurável acervo dos bens, interesses e serviços da União, cuja defesa, obviamente, não pode 
ser deixada a cargo de agentes integrantes da Administração Pública, vulneráveis às pressões que 
os integrantes eventuais de administradores e particulares habitualmente suscitam.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:11576 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva à Seção V, do Capítulo III, do  
Governo, do Título V, da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Acrescente-se à Seção V, da Procuradoria  
Geral da União, um parágrafo, com a seguinte redação:  
Art. 186 - ..................................  
§ - Aos membros da Procuradoria Geral da  
União são asseguradas garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas,  
por esta Constituição, aos membros do Ministério  
Público Federal. 
Justificativa: 
   A redação do art. 186 é consequência do acolhimento, na Comissão de Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo, da Emenda 3s0752-1, de autoria do Constituinte Plinio de Arruda Sampaio. 
   Por força dessa emenda, foram eliminados, do texto do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, o art. 103, o §5º do art. 102 e a última parte da alínea “c” do inciso 
II do art. 101, que atribuem ao Ministério Público Federal e representação judicial da União. 
   Considerando-se que, nos termos da referida Emenda, a Procuradoria Geral da União seria 
integrada pelos Procuradores da República, desnecessário se fazia repetir, no art. 186, as garantias, 
direitos, vencimentos, prerrogativas e vedações dos mesmos, porquanto, sendo elas membros do 
Ministério Público Federal, estão alcançados pelo art.234 do Anteprojeto, que as enumera em relação 
aos membros do Ministério Público. 
   Entretanto, a Redação final do Anteprojeto Substitutivo, deslocou, para fora do Capítulo do 
Ministério Público, o referido art. 81, além de substituir, pela denominação “Procuradores da União”, a 
referência aos Procuradores da República. 
   Em razão disso, os integrantes da Procuradoria da União, incumbidos da representação da mesma, 
ficaram sem as garantias indispensáveis ao exercício de suas funções e sem as quais a defesa dos 
bens, valores, interesses e serviços pertencentes à Nação Brasileira torna-se precária e totalmente 
vulnerável às pressões e interferências que tal defesa necessariamente suscita. 
   Indispensável, portanto, é que seja suprida a omissão ora apontada, que – é preciso lembrar – não 
resultou do texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81, do Capítulo do 
Ministério Público, no Substitutivo da Comissão. 
   Além disso, a omissão decorrente do aludido deslocamento igualmente acarretou incongruência – a 
ser corrigida – com face do tratamento conferido dos Defensores Públicos no artigo 235, § 1º, pelo 
mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos Estados no art. 55, § 3º. 
Com efeito, o art. 141 do Substitutivo dispunha que os Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal – incumbidos de sua representação judicial e de sua consultoria jurídica – gozarão de 
“garantias iguais às do Ministério Público”; o art. 235, § 1° do atual projeto, por sua vez, conservou 
para o Defensor Público a disposição que estabelece serem “asseguradas garantias, direitos, 
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério 
Público”. 
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Não é admissível, diante disso, que os Procuradores incumbidos da representação da União – vale 
dizer, da defesa aos bens que o art. 52 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, plataforma 
continental, terrenos da marinha, recursos minerais, etc.) integrantes do incomensurável e 
indisponível patrimônio das atuais e futuras gerações de brasileiros – fiquem inteiramente 
desprotegidos, e sua atuação, contra os agressores desse inestimável acervo. 
Em síntese, a explicitação sugerida mediante a presente emenda vida ao suprimento de omissão e à 
solução de incongruência de gravíssimas repercussões quanto aos interesses maiores da Nação.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada parcialmente por conter aspectos que se harmonizam com o 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:11713 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva de expressão no § 4o., do art. 186, da Seção V, do Capítulo III, do Governo  
Suprima-se no § 4o. do art. 186, a expressão seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
§ 4o. - ......... "ou a advogados devidamente credenciados". 
Justificativa: 
A Supressão se evidencia necessária por ser incompatível com o texto do § 2º do mesmo artigo, que 
estabelece o ingresso nos cargos iniciais da carreira, somente por concurso público de provas e 
títulos.  
Parecer:   
   A ressalva que consta do parágrafo 4o. do art. 186 é necessária como medida de economia, 
porquanto existem muitas comarcas, notadamente nas regiões Amazônica e Nordeste, que não 
possuem representantes do Ministério Público.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:11715 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 233, do Capítulo V, do  
Ministério Público, do Título V, da Organização  
dos Poderes e Sistema de Governo.  
Acrescente-se, no art. 233, o seguinte parágrafo:  
Parágrafo: "A representação judicial da União  
compete ao Ministério Público Federa, pelos  
Procuradores da República. A lei complementar que  
organizar o Ministério Público Federal fará  
distribuição entre os cargos com atribuições de  
representação judicial da União e os demais, de  
modo a evitar o seu exercício cumulativo com o das  
outras funções da instituição. Nas comarcas do  
interior, pode ser exercida, mediante delegação,  
pelos Procuradores dos Estados ou dos Municípios". 
Justificativa: 
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A defesa do patrimônio coletivo, orienta pelo princípio legalidade – e tendo em vista o controle dos 
atos administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – constitui 
mister que extrapola em muito o interesse e serviços que ela envolve, outrossim, exige – como aliás, 
se exige para a tutela dos denominados interesses difusos – que seja atribuída, na esfera federal, á 
única instituição apta normativa e filosoficamente, a esse indelegável oficio. 
O anteprojeto, entretanto, ignorando essas considerações, veda ao Ministério Público Federal a 
representação judicial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atribuições do 
Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
Com isso, deixou-se a União ao desamparo da defesa que atualmente lhe é dada pelo Ministério 
Público Federal exercida com invejável independência porque comprometida apenas com a lei e os 
valores basilares da nacionalidade. 
É necessário, em razão disso, restabelecer, quando ao Ministério Público Federal, a titularidade para 
a representação judicial da União.  
Justamente por abrigar o Ministério Público Federal, dentre suas excelsas funções, a representação 
judicial da Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e ase beneficia dos 
princípios que informam a atuação do custos legis (fiscal da lei), como sejam a independência 
funcional, o compromisso com a legalidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam 
tanto dentro quanto fora da Administração Pública. 
Não é por outra razão que as mais prestigiadas e democráticas constituições da era contemporânea 
atribuem ao Ministério Público, com exclusividade, o encargo de representar em juízo e Estado 
Nacional. 
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v. art. 143), da Grécia (v. art. 102 e seguintes), de 
Moçambique (v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru, de 1979. 
Nos Estados Unidos da América – fonte primordial do constitucionalismo brasileiro – embora sem 
previsão na Carta Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União em juízo quanto 
as funções de fiscal da lei, em um, sistema em que a reverencia à Lei Maior encontrou e mantém sua 
mais elevada consagração histórica. 
Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por simples tradição, que as funções de representante do 
Estado e da sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a responsabilidade de uma 
instituição única, o Ministério Público, tanto na Nação berço do moderno constitucionalismo, como em 
outras em que a democracia veio a ser conquistada quando já se vislumbravam as novas 
perspectivas que o ano 2000 abrirá para a humanidade. 
Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a soberania popular e o interesse público, como 
bases da organização constitucional. Diante disso fácil é ´perceber-se que somente uma instituição 
definida a nível constitucional, atuando com independência e sob o princípio da legalidade – vale 
dizer, orientada pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com a necessária 
eficácia e sem limitações, a fiel defesa do interesse público, de que é titular o Estado de Direito, em 
nome da Nação ele subjacente. 
É oportuno lembrar, bem como a propósito, que o anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a presidência do 
ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312, § 3º, norma em tudo semelhante 
àquela ora sugerida. 
A representação judicial da União, pelo Ministério Público Federal, foi prevista no § 5º do art. 102, 
bem como no art. 103, do Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo. Entretanto, o acolhimento da emenda, em Errata acrescida ao 
referido Substitutivo veio a eliminar, sem discussões no Plenário da Comissão, a mencionada 
representação. 
Salta aos olhos a quebra do Sistema que se empenha em oferecer garantias à independente e 
responsável representação judicial das pessoas jurídicas de direito público, Estados e Distrito Federal 
(art. 55, § 2º), no Capítulo III, do Título IV, da Organização do Estado. 
É inconcebível, portanto, que a defesa da União tenha alternativas de representação que abjurem 
dessas garantias, notadamente quando se considera que os bens da União, a serem defendidos, são 
os mais hierarquizados da comunhão nacional, como se pode ver do cap. 52, do Capítulo II, da 
União, e dos serviços que são de sua competência e têm como destinatário todos os integrantes da 
sociedade brasileira.  
A representação judicial da União deve fazer-se com vistas à comodidade dos jurisdicionados, à 
economia de tempo e de recursos financeiros e à segurança dos bens jurídicos da coletividade: E 
tão-somente.  
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Parecer:   
   A presente emenda, embora os altos propósitos do eminente constituinte, conflita com a sistemática 
geral adotada pelo Projeto de Constituição.  
Assim, pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:11718 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do § 1o. do art. 186, da  
Seção V, da Procuradoria Geral da União, do  
Capítulo III, do Governo, do Título V, da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Altere-se, no art. 186, a redação do § 1o.,  
adotando-se a seguinte:  
Art. 186 - ..................................  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da República, nomeado  
pelo Presidente da República, dentre membros da  
instituição, eleitos em lista tríplice por seus  
pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos  
Deputados, para servir por três anos, permitindo-  
se uma recondução. Sua exoneração, antes do termo  
da investidura, dependerá de anuência prévia do  
Senado Federal. 
Justificativa: 
Consoante a redação final do Anteprojeto, em seu art. 235, § 1°, foram suprimidos o art. 100 e seus 
parágrafos do Substitutivo a Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, a 
despeito de não ter sido objeto de emenda, desaparecendo, assim, do texto final. 
Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto vamos encontrar: 

a) No art. 106, inciso III, alínea d, a competência privativa da Câmara dos Deputados para 
“aprovar, por maioria absoluta, a indicação do Procurador Geral da República”.  

b) No art. 107, inciso VIII, a competência privativa do Senado Federal para “aprovar, por matéria 
absoluta e por voto secreto, a exoneração de oficio, do Procurador Geral da República, antes 
do termo de sua investidura”. 

c) No art. 162, inciso IV, a competência privativa do Presidente da República para “nomear, 
após aprovação pela Câmara dos Deputados, o Procurador Geral da República”. 

Por outro lado, sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o 
chefe da Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para solução dos conflitos 
entre os particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
Imprescindível, por isso, é que o Chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua eventual destituição.  
Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
A escolha do Procurador Geral dentre os membros da Instituição, por outro lado, visa a compatibilizá-
la com a norma inscrita no § 1º, do art. 235 do Anteprojeto, que deverá a eleição do Procurador Geral 
de cada Ministério Público, “dentre os integrantes da carreira”. 
A introdução do parágrafo sugerido, é portanto, imprescindível para a compatibilização dos textos 
referidos, bem como para a coerência substancial e formal do sistema adotado no Anteprojeto.  
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Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:11720 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 4o., do Art. 270, da  
Seção III, do Capítulo I, do Sistema Tributário  
Nacional, do Título VII, da Tributação e do Orçamento  
Suprima-se o § 4o. do art. 270 
Justificativa: 
No art. 186, prevê o anteprojeto a instituição da Procuradoria Geral da União, com competência 
exclusiva para realizar a defesa judicial e extrajudicial da União Federal. 
   Incompatibiliza-se, assim, o parágrafo a ser suprimido que estabelece competência ao órgão 
jurídico do Ministério da Fazenda, com o dispositivo supracitado. 
   Além do mais, não se pode deferir ao órgão administrativo que atua o contribuinte, fiscaliza as 
irregularidades fiscais, a defesa da União, por isso que este órgão não tem compromissos com o 
princípio da legalidade, princípio este que, orienta todo Estado de Direito. 
   Necessário, assim, se faz, em nome da boa sistematização, a exclusão do parágrafo. 
Parecer:   
   A Emenda contribui, sem dúvida, para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição. Com efeito, o 
conteúdo do art. 270, § 4o, não constitui matéria constitucional.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:11991 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
- Desloquem-se o art. 48 e seu parágrafo  
único, o art. 186 e seus parágrafos e os  
parágrafos 2o. e 3o. do art. 55 para o Capítulo VI  
do Título V, que se intitulará "Da Advocacia" e  
que terá a seguinte redação: (se aprovada a nova  
subdivisão do Título V, a partir do Capítulo V,  
"Das funções essenciais ao exercício dos Poderes",  
a matéria integrará a Seção I, renumerando o atual  
Capítulo V como Seção II):  
Capitulo VI (ou Seção I do Cap. V:  
Das funções essenciais ao exercício dos Poderes)  
Da Advocacia  
Subseção I - Disposições Gerais  
Art. 235 - "Com a Magistratura e o Ministério  
Público, o advogado presta serviço de interesse  
público, constituindo, com aqueles, elemento  
essencial à administração da justiça."  
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§ 1o. - "Compete ao advogado, além de outras  
atribuições previstas em lei, defender esta  
Constituição e as leis, colaborando para a  
eficiente administração da justiça."  
§ 2o. - "O advogado é inviolável no exercício  
da profissão e no âmbito de suas funções,  
ressalvados os casos de calúnia, difamação e  
injúria, a que se aplica apenas a imunidade processual."  
Art. 236 e §§ - Renumerar como tal o art. 235 e §§.  
Art. 237 - Á Ordem dos Advogados do Brasil,  
entre outras atribuições constitucionais e legais, compete:  
a) defender a Constituição, pugnar pela boa  
aplicação das leis e contribuir para o  
aperfeiçoamento das instituições jurídicas;  
b) integrar necessariamente órgãos  
instituídos para a defesa dos direitos individuais  
e coletivos e comissões examinadoras para concurso  
de ingresso em qualquer carreira jurídica, em todas as suas fases.  
c) ajuizar ação direta de inconstitucionalidade.  
Subseção II - Das Procuradorias Gerais da  
União, dos Estados e do Distrito Federal  
Art. 238 - A Procuradoria Geral da União é o  
órgão que a representa, judicial e  
extrajudicialmente e exerce as funções da  
consultoria jurídica do Executivo e da Administração em geral.  
§ 1o. - A União será representada, junto ao  
Tribunal de Contas da União, por procuradores  
designados pelo Procurador-Geral da União.  
§ 2o. - Renumere-se como tal o § 1o. do art. 186.  
§ 3o. - Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurada  
paridade de renumeração com o Ministério Público,  
quando em regime de dedicação exclusiva.  
§ 4o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria-Geral da União, que absorverá os  
órgãos consultivos e judiciais atualmente existentes.  
§ 5o. - Renumere-se como tal o § 4o. do art. 186.  
Art. 239 - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no artigo anterior e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o.  
Subseção III - Das Defensorias Públicas  
Art. 240 - É instituída a Defensoria Pública  
para a orientação e a defesa, em todas as  
instâncias, dos juridicamente necessitados.  
§ 1o. - Aplica-se aos Defensores Públicos o  
disposto no § 3o. do art. 238.  
§ 2o. - Onde não houver Defensorias Públicas,  
os Estados e o D.F. prestarão assistência jurídica  
aos necessitados por seus procuradores. 
Justificativa: 
A proposta visa a reunir no gênero “advocacia” todas as funções que lhe dizem respeito. 
Ademais, o art. 48 e seu parágrafo único estão evidentemente deslocados, sendo que o assento 
constitucional da advocacia deve encontrar ubiquação própria, junto com o Ministério Púbico, 
englobando as Procuradorias e as Defensorias quanto à OAB, trata-se, em parte, da 
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constitucionalização de preceitos já existentes em lei ordinária e, em parte, de atribuições que lhe são 
conferidas pelo Projeto. 
A modificação atinente à Procuradoria Geral da União visa atribuir-lhe funções consultivas, que 
ficaram sem assento constitucional no projeto e que devem ser reunidas no mesmo órgão, como 
ocorre com as Procuradorias dos Estados e do DF. Pela mesma razão, hão de conferir-se ao órgão 
as atribuições de representar a União junto ao Tribunal de Contas, assegurando-se a seus membros 
paridade de remuneração com o MP, quando em regime de dedicação exclusiva. 
A redação sugerida para as Procuradorias dos Estados e do DF deixa intacto o regime previsto nos 
§§ 2º e 3º do art. 55. 
Quanto às Defensorias Públicas, acresceu-se a importantíssima função pré-processual de orientação 
e se estabeleceu perfeito paralelismo entre seus membros e os Procuradores. 
Reintroduziu-se, também, no texto a previsão do Parecer da Subcomissão dos Estados (par. Único 
do art. 23), atribuindo, apenas subsidiariamente, os serviços de assistência jurídica aos procuradores 
dos Estados e do DF. 
Parecer:   
   Em parte a proposta encontra albergue nas disposições focalizadas. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:12653 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO A SER SUPRIMIDO: Parágrafo 4o. do Artigo 270 
Justificativa: 
O dispositivo não é matéria para ser inserida em texto constitucional. Ademais, colide com o projeto 
que dispõe ser da Procuradoria Geral da União a competência para representar, judicialmente, o 
governo federal. 
Parecer:   
   Trata-se da supressão do §4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13117 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 451 e seus parágrafos  
Dê-se ao artigo 451, e aos seus § 1o. e 2o., suprimindo-se o § 3o., a seguinte redação  
Artigo 451 - Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público Federal e da  
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Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal continuará exercendo a advocacia judicial da União.  
§ 1o. - O Ministério Público Federal proporá  
ao Congresso Nacional, através da Presidência da  
República e no prazo de cento e vinte dias  
contados da data da promulgação desta  
Constituição, o texto de sua lei Orgânica.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República a  
opção entre as carreiras do Ministério Público e  
da Procuradoria Geral da União, está integrada  
pelos membros do Sistema da Advocacia Consultiva da União. 
Justificativa: 
Não se pode deferir ao Ministério Público Federal as atuais atividades da Advocacia Consultiva da 
União. No texto do Projeto, o artigo 451 induz a este equívoco. Esta Emenda corrige a improbidade.  
Por igual, no § 1º, emendado, reserva-se ao Ministério Público a edição do projeto de sua Lei 
Orgânica, sem que a instituição cuida da Procuradoria Geral da União, criada a partir do artigo 186 do 
Projeto, pois ao Presidente da República, por força do § 3° do mencionado artigo 186, incube propor 
a Lei Complementar da nova Procuradoria Geral da União.  
Ao excluir a expressão “Procurador Geral da República do texto do §1º, a Emenda faz a adequação 
deste dispositivo às expressões dos artigos 230 a 234, que cuidado do Ministério Público, em 
nenhuma oportunidade se refere à Procuradoria Geral da República, entidade que passa a não 
existir, uma vez que o procuratório da União se transfere (e por via de consequência o da República) 
para a Procuradoria a que se refere o artigo 186 do Projeto”. 
Assim, o Ministério Público se incumbe, por si mesmo e na estrutura ocasionalmente existe, de 
propor a sua Lei Orgânica. 
Por fim, o § 2º, nesta Emenda, mantem o privilégio da opção, deferida pelo Projeto aos atuais 
Procuradores da República, que poderão escolher a carreira do Ministério Público ou da Procuradoria 
Geral da União, à qual carreira, naturalmente, devem estar integrados os membros do Sistema da 
Advocacia Consultiva da União. 
Este parágrafo integra à vida útil da Advocacia da União todos os Assistentes Jurídicos. Procuradores 
de Autarquias Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados de Ofício e Procuradores 
junto ao Tribunal Marítimo. São cerca de 3.500 advogados, admitidos por concurso, integrantes dos 
quadros e das tabelas de pessoal permanente da Administração direta e indireta que, se excluídos do 
texto das disposições transitórias, podem vir a ser relegados à ociosidade remunerada, fato improprio 
à vontade dos mesmos e ao interesse público.  
É a justificativa.  
Parecer:   
   O art. 196 não atribui à Procuradoria da União (por um lapso denominada Geral, confundindo-se a 
instituição com seu órgão superior) funções de advocacia consultiva e sim exclusivamente de defesa 
da União.  
Dizer que essa defesa permanecerá, durante algum tempo, com o MP, não acarretará ociosidade de 
outros órgãos, porque a defesa da União em Juízo é privativa do MP.  
O ilustre autor da Emenda informa que há 3.500 advogados no serviço público federal, admitidos por 
concurso, que deveriam ser aproveitados no novo órgão.  
Entendo que deve ser aprovado, de acordo com o espírito da Emenda, o seguinte texto substitutivo 
ao § 2o. do Art.451:  
"Aos atuais Procuradores da República e advogados do Serviço Público Federal, que hajam 
ingressado no respectivo cargo ou emprego por concurso público de provas e títulos, fica assegurado 
o direito de opção pela carreira da Procuradoria da União".  
Pela aprovação parcial, portanto. 
 
   
   EMENDA:13479 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Emenda Aditiva  
Acrescentar nos artigos 186 e 451, as seguintes expressões:  
Art. 186. A Procuradoria Geral da União é órgão competente para promover a defesa judicial e  
extrajudicial da União e de suas autarquias.  
Art. 451. Enquanto não aprovadas as leis  
complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal exercerá as atribuições de ambos, exceto  
com relação às autarquias federais que já possuem representação própria. 
Justificativa: 
Na estrutura do serviço jurídico da União estão compreendidas as atividades dos órgãos da 
Administração direta e da Administração indireta que possuem corpo jurídico próprio. 
E evidente a omissão do projeto com relação aos Procuradores Autárquicos, que também integram a 
Consultoria da União, por força do Decreto 93.237/86. Devem por conseguinte, ser incluídos na 
Seção I do Capítulo II (do Executivo) do Título V do mesmo, integrado a Procuradoria Geral da União. 
Parecer:   
   Pela prejudicalidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:14296 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o., do art. 270, do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
dispõe sobrea representação da União em Juízo. 
Justificativa: 
Não há razão para se colocar num texto constitucional que a representação da União em Juízo cabe 
à Procuradoria da Fazenda Nacional. 
Essa é uma briga domestica entre a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Procuradoria da Justiça 
(Ministério Público) que deve ser decidida em lei ordinária e não no texto da Constituição e ainda na 
parte do sistema tributário.  
Parecer:   
   Trata-se da supressão do §4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 (título X) e não tem a ver com a competência 
tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:14340 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o., do art. 270, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
dispõe sobre a representação da União em Juízo. 
Justificativa: 
Não há razão para se colocar num texto constitucional que a representação da União em Juízo cabe 
à Procuradoria da Fazenda Nacional. 
Essa é uma briga domestica entre a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Procuradoria da Justiça 
(Ministério Público) que deve ser decidida em lei ordinária e não no texto da Constituição e ainda na 
parte do sistema tributário.  
Parecer:   
   Trata-se da supressão do § 4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 (título X) e não tem a ver com a competência 
tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:14489 PARCIALMENTE APROV 
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 ao art. 186.  
Art. 186 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa, judicial e  
extrajudicialmente e exerce as funções de consultoria jurídica do Executivo e da  
Administração em geral.  
Parágrafo único - A União será representada, junto ao Tribunal de Contas da União, por  
procuradores designados pelo Procurador-Geral da União.  
Dê-se nova redação aos §§ 2o. e 3o. do art. 186:  
§ 2o. - Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurada  
paridade de remuneração com o Ministério Público,  
quando em regime de dedicação exclusiva.  
§ 3o. - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria-Geral da União, que absorverá os  
órgãos consultivos e judiciais atualmente existente. 
Justificativa: 
A proposta de alteração do art. 186 visa a atribuir expressamente à Procuradoria-Geral da União 
funções consultivas que ficaram asem assento constitucional no Projeto e que devem ser reunidas no 
mesmo órgão, como ocorre com as Procuradorias dos Estados.  
Pela mesma razão, hão de ser conferir ao órgão as funções de representar a União ao Tribunal de 
Constas. O § 3º complementa a ideia. 
O § 2º visa a assegurar aos Procuradores da União de remuneração em relação ao Ministério 
Público, do qual se desmembraram, quando em regime de dedicação exclusiva.  
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Parecer:   
   Pela aprovação parcial, por conter aspectos que se harmonizam com entendimento da Comissão 
de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:14508 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA ao art. 186, "caput", que passa a esta forma:  
"Art. 186 - A Procuradoria-Geral da União é o  
órgão competente para promover a defesa judicial e  
extrajudicial da União." (a sublinha é para  
esclarecer o aditamento do artigo definindo-o). 
Justificativa: 
Aqui está caso em que diminuta palavra, como o artigo o, estabelece profunda diferença. 
No caso, é compreensível que o artigo tenha que estar no texto, sob pena de ser admissível a ideia 
de que a Procuradoria à quem estar no texto, sob pena de ser admissível a ideia de que a 
Procuradoria é quem representa a União, todavia não como único órgão, o que não pode ter sido 
aquilo que inspirou a criação desse órgão específico para a União.  
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:15167 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Art. 186 - A Procuradoria Geral da União é órgão competente para promover a defesa judicial e  
extrajudicial da União e de suas autarquias. 
Justificativa: 
Na estrutura do serviço público da união estão compreendidas as atividades dos órgãos da 
Administração direta e da Administração indireta que possuem corpo jurídico próprio. 
É evidente a omissão do projeto com relação aos Procuradores Autárquicos, que também integram a 
Consultoria da União, por força do Decreto 93.237/86 Devem, por conseguinte, ser incluídos na 
Seção V do capítulo V (do Executivo) do Título V do mesmo, integrado a Procuradoria Geral da 
União.  
Parecer:   
   Pela prejudicalidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:15202 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Suprima-se o § 4o., do art. 270, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
dispõe sobre a representação da União em Juízo. 
Justificativa: 
Não há razão para se colocar num texto constitucional que a representação da União em Juízo cabe 
à Procuradoria da Fazenda Nacional. 
Essa é uma briga domestica entre a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Procuradoria da Justiça 
(Ministério Público) que deve ser decidida em lei ordinária e não no texto da Constituição e ainda na 
parte do sistema tributário.  
Parecer:   
   Trata-se da supressão do § 4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:15439 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se a Seção VI no Capítulo III do Título V (Da Organização dos Poderes e Sistema de  
Governo); onde couber:  
Capítulo III  
Do Governo  
..................................................  
Seção VI  
Da Advocacia consultiva da união  
Art. - É instituída a Advocacia Consultiva da União, no Poder Executivo, destinada a:  
I - zelar pela observância da Constituição,  
das leis e dos tratados, bem assim dos atos  
emendados da Administração Federal;  
II - desempenhar as atividades de consultoria  
e assessoramento jurídicos no âmbito da Administração Federal;  
III - promover a defesa judicial e  
extrajudicial dos órgãos integrantes da  
Administração Federal Direta e Indireta, bem como  
das fundações sob supervisão ministerial e das  
demais entidades controladas direta ou  
a) A advocacia Consultiva da União tem por  
Chefe o Consultor Geral da República, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
b) Os Advogados da ACU, ingressarão nos  
cargos iniciais da carreira mediante concursos público de provas e títulos.  
c) Lei Complementar de iniciativa do Presidente da República estabelecerá a organização da A.C.U. 
Justificativa: 
O grande esforço de trabalho, obrigações e responsabilidades da Administração Federal está na 
correção dos seus procedimentos e na legalidade dos seus atos, o que exige e determina o 
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conhecimento próprio e especifico de todo o regime jurídico a que se subordine, desempenho 
atribuído aos serviços jurídicos, na sua faixa consultiva e na prevenção dos riscos e erros que 
gerarão as lides judiciais. 
Assim como nas lides judiciais se faz em clara distribuição de tarefas e competência da Procuradoria 
da República, assim também, não se pode olvidar o desempenho cautelar e preventivo das 
responsabilidades da Administração antes do estágio forense. 
A Advocacia Consultiva da União pretende formalizar a melhor estrutura e a melhor organização para 
o desempenho das tarefas que visam a essa finalidade preservativa dos órgãos públicos e de suas 
responsabilidades.  
De fato, essa formulação não inova o serviço que já existe, mas persegue a eficácia dos recursos 
disponíveis, aglutinando-os de forma a habilitar melhor o seu desempenho e otimizar os resultados 
desejados pela Administração. 
A organicidade estrutural que se impõe a nível constitucional garante uma vitalidade maior ao 
conjunto e, sobretudo, a possibilidade de maior uniformidade doutrinária e das diretrizes superiores 
em aplicação, tudo com reversão de efeitos e largos benefícios na prevenção dos vícios e 
responsabilidades danosas da Administração.  
Esse esforço já vem sendo tentado sem maior sintonia, exatamente à mingua de um coroamento 
legal de base. 
Com esse suporte constitucional, os ensaios de estruturação e organização secundária frutificarão e 
vivenciarão a melhor formação do quadro dos recursos humanos e materiais de que deva dispor a 
Administração em sua advocacia preventiva, assim como os métodos de maior eficiência e eficácia 
do trabalho jurídico. 
A emenda justifica esse objetivo basilar que por si só, justifica a preocupação e a estruturação dos 
setores federais de trabalho jurídico em defesa da Administração e dos seus órgãos e, enfim, a favor 
da própria comunidade nacional. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:15939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Na Seção V, Capítulo III, do Título V,  
substitua-se o art. 186, pelo seguinte:  
"Art. 186 O Procurador-Geral da República  
será eleito pelos membros do Ministério Público da  
União, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco  
anos, de notável saber jurídico e reputação  
ilibada, sendo que a ratificação de seu nome  
deverá ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal.  
§ 1o. A eleição para o cargo de Procurador-  
Geral da República dar-se-á sempre que houver  
investidura de um novo Presidente da República e  
seu mandato coincidirá com o presidencial.  
§ 2o. Vagando o cargo de Procurador-Geral da República, far-se-á nova eleição, pelo processo  
estabelecido neste artigo, no prazo máximo de trinta dias depois de aberta a vaga, e o eleito  
completará o período seu antecessor.  
§ 3o. O Procurador-Geral da República gozará de todas as prerrogativas e garantias atribuídas à  
Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
Já é tradição no Poder Judiciário o Procurador-Geral da República ser o chefe do Ministério Público 
da União; mais do que justo é ser sua indicação votada por membros deste Ministério, pois a sua 
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escolha advirá não só dos meios jurídicos próprios, como também não regulada por uma decisão 
imposta pelo Poder Executivo, como é sustentada pela atual Constituição. 
O direito de escolha, que certamente será atribuído com este novo dispositivo constitucional, 
garantirá aos membros do Poder Judiciário a terem no lugar adequado um elemento competente e 
que se identifique com todos os problemas concernentes ao cargo. 
Assim, vingando a presente propositura, democraticamente, a natureza de uma boa Constituição, 
mais uma vez será ordenada para o bem da nossa Pátria.  
Parecer:   
   Improcedente.  
Distingue o Projeto a Procuradoria-Geral da União e o Ministério Público como instituições que se não 
confundem.  
O art. 186 cogita da nomeação do Chefe da Procuradoria-Geral da União, enquanto os artigos 107, 
158 e 231 cuidam da indicação do Procurador-Geral da República.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:16057 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do artigo 270 a seguinte redação:  
Art. 270. ............................... 
§ 4o. Na cobrança de crédito tributário e nas  
causas referentes a matéria fiscal, a União será  
representada judicialmente pelo órgão jurídico do  
Ministério com atribuições de promover a sua arrecadação. 
Justificativa: 
Pensamos estarem os Constituintes, redigindo uma nova Constituição com ânimo de torna-la 
duradoura e permanente. Ao referir-se nominalmente ao Ministério da Fazenda o texto original, ora 
emendado cria dificuldades em reforma administrativa que objetiva reestruturar os Ministérios da área 
econômica. Essa reforma só poderia ser feita com a previa reforma da Carta Magna, o que não seria 
aconselhável.  
Assim, se amanhã entender-se criar o Ministério da Economia (tantas vezes ensaiado), observando-
se, entre muitos outros o Ministério da Fazenda, não haveria necessidade de qualquer reforma 
Constitucional. O Poder Executivo deve ter liberdade para criar extinguir Ministérios com objetivo de 
melhor atender as necessidades da administração.  
Parecer:   
   A emenda objetiva aperfeiçoar a forma do parágrafo 4o. do artigo 270.  
Ocorre, porém, que esse dispositivo está sendo suprimido por versar matéria de natureza 
infraconstitucional e por não se relacionar com a competência impositiva da União, objeto do  
artigo 270. 
 
   
   EMENDA:17762 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao § 4o. do Artigo 270 do Projeto  
Suprima-se o disposto no § 4o., do artigo 270, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
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A citada norma estabelece que, nas causas referentes à matéria fiscal, bem como na cobrança dos 
seus créditos tributários, a União será representada judicialmente pelo órgão jurídico do Ministério da 
Fazenda. 
Primeiramente, a referida regra jurídica deve ser excluída do Projeto por não se tratar, 
evidentemente, de matéria constitucional. 
Além disso, o Ministério da Fazenda não é uma entidade que possua personalidade jurídica própria. 
É apenas um órgão integrante da Administração Federal direta, com atribuições especificas nos 
termos do Decreto-lei n° 200/67. 
Por outro lado, o artigo 186 do Projeto de Constituição já prevê que a Procuradoria Geral da União é 
o órgão competente para promover a defesa judicial ou extrajudicial do referido ente de Direito 
Público. Aquela sim possui com entidade superior, personalidade jurídica de direito público. 
Desse modo, face à impropriedade da norma, justifica-se e sua exclusão do texto do Projeto.  
Parecer:   
   Trata-se da supressão do § 4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:17847 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o., do art. 270, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, que  
dispõe sobre a representação da União em Juízo. 
Justificativa: 
Não há razão para se colocar num texto constitucional que a representação da União em Juízo cabe 
à Procuradoria da Fazenda Nacional. 
Essa é uma briga doméstica – entre a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Procuradoria da Justiça 
(Ministério Público) – que deve ser decidida em lei ordinária e não no texto da Constituição e ainda na 
parte do sistema tributário.  
Parecer:   
   Trata-se da supressão do § 4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:18672 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 451 e seus parágrafos  
Dê-se ao artigo 451, aos §§ 1o. e 2o. do  
mesmo artigo, a seguinte redação, suprimindo-se, por desnecessário, o § 3o.  
Artigo 451 - Enquanto não aprovadas as Leis  
Complementares do Ministério Público Federal e da  
Procuradoria Geral da União, o Ministério Público  
Federal exercerá, cumulativamente, suas funções e  
a advocacia judicial da União e os membros do  
Sistema da Advocacia Consultiva da União exercerão a sua Advocacia extrajudicial.  
- 1o. - O Procurador Geral da República, no  
prazo de cento e vinte dias, proporá ao Congresso  
Nacional, através da Presidência da República, o  
projeto de Lei Complementar do Ministério Público Federal.  
§ 2o. - Aos atuais Procuradores da República  
fica assegurada a opção entre as carreiras do  
Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral  
da União, está integrada, também, pelos atuais  
membros da Advocacia Consultiva da União. 
Justificativa: 
A Emenda visa manter o status quo da Advocacia Judicial e Extrajudicial da União até quando fiquem 
aprovadas as Leis Complementares da Procuradoria Geral da união (artigo 186 e seguintes do 
Projeto) e do Ministério Público Federal (artigo 230 e seguintes do Projeto) Na forma em que está 
redigido o artigo 451, o Sistema da Advocacia Consultiva da União não poderá dar continuidade às 
suas funções e prerrogativas, passando o Ministério Público a exercer suas atribuições, a Advocacia 
Contenciosa (judicial) e a Consultiva (extrajudicial) que atualmente não lhe cumpre exercer, até que 
se aprovem as referidas emendas Complementares. Daí a razão desta Emenda, que deve prevalecer 
no texto Constitucional. 
Igualmente é de importância a aprovação das novas redações dadas aos §§ 1º e 2º. Ao Procurador 
Geral da República deve caber a proposta da Lei Complementar do Ministério Público Federal, uma 
vez que, conforme § 3º, do artigo 186, a Lei Complementar que organizará a Procuradoria Geral da 
União é de iniciativa do Presidente da República. Há, pois, um conflito entre os dois textos e a 
presente Emenda corrige este incidente redacional. 
O § 2º esclarece o óbvio permitida a opção para que os membros do Ministério Público escolhem a 
que carreira se integrar, deve o texto constitucional esclarecer, por necessário, que a Procuradoria 
Geral da União é integrada, também, pelos atuais membros do Sistema da Advocacia Consultiva da 
União, a saber os Assistentes Jurídicos, os Procuradores de Autarquias Federais, os Procuradores da 
Fazenda Nacional e outras categorias de Advogados, todos admitidos por Concurso Público. 
Por fim, a Emenda suprime o § 3º do artigo 451 uma vez que, tanto o artigo 186, quanto o 230 já 
determinam que somente por concurso público de provas e títulos poderá alguém ingressar nas 
Carreiras do Ministério Público federal e da Advocacia da União (Procuradoria Geral da União). A 
repetição é desnecessária. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. A forma com que o projeto aborda a matéria 
parece mais abrangente. 
 
   
   EMENDA:19008 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 107  

 

Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo, dentre as Disposições Transitórias:  
Artigo. - São membros da Procuradoria Geral  
da União, instituída na forma do artigo 186, os  
atuais Assistentes Jurídicos da União, os  
Procuradores de Autarquias Federais, os  
Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados de  
Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal  
Marítimo e os Procuradores da República que  
optarem no prazo de sessenta dias, contados a  
partir da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
Se a constituição, em suas disposições transitórias, não esclarecer sobre a composição originaria da 
Procuradoria Geral a união, por certo os integrantes atuais do Sistema da Advocacia Constitucional 
da União poderão ser relegados à sociedade remunerada. São mais de 3.500 Advogados, admitidos 
por concurso. A situação caótica das Finanças do País não pode permitir este prejuízo, que atenta 
contra o interesse público e labora em desfavor da União Federal. 
Os Assistentes Jurídicos da União, os Procuradores de Autarquias Federais, os Procuradores da 
Fazenda Nacional, os Advogados de Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo já integram 
o Sistema da Advocacia Consultiva (extrajudicial) da União e a eles deve ser deferida a Advocacia 
Judicial, na forma do artigo 186, permitida a opção aos atuais membros do Ministério Público Federal, 
pelo fato os mesmos, atualmente, acumularem funções dispares, como aquela representação e o 
exercício das atribuições do Ministério Público.  
É a justificação. 
Parecer:   
   Pela aprovação. Válidos os fundamentos da justificação da emenda. 
 
   
   EMENDA:19488 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão nas Comarcas do interior e mantenha-se o contido no § 4o. do art.  
186 do Projeto, com a seguinte redação:  
"Art. 186 - § 4o. - A Defesa da União poderá ser confiada aos Procuradores dos Estados ou dos  
Municípios ou a advogados devidamente credenciados." 
Justificativa: 
Dir-se-ia que a matéria não é constitucional e poderia ser remetida à legislação ordinária. Mas se 
mantida no texto constitucional não faz sentido a exclusividade da Procuradoria se restringir às 
Capitais. Por que, se a Procuradoria está desestruturada pera atender em todas as Comarcas do 
interior pelo trabalho constante dos Promotores de Justiça? Mas a questão não e bem esta. Aos 
advogados devidamente credenciados a União poderá entregar sempre, ao seu alvedrio, o patrocínio 
de causas que a advogados especializados devam ser entregues. E quando houver conflito de 
interesses entre Procuradores e a União, quem defenderá a União? 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:19696 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do artigo 270. 
Justificativa: 
A representação da União em juízo na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes a 
matéria fiscal pode perfeitamente ser decidida por legislação infraconstitucional, não havendo 
nenhuma razão para estar constitucionalmente decidida. Impõe-se, por isto, a supressão do 
dispositivo que trata da matéria, para que o texto constitucional consegue apenas o que é 
fundamental e não detalhismos supérfluos. 
Parecer:   
   Trata-se da supressão do §4o. do artigo 270, que atribui ao órgão jurídico do Ministério da Fazenda 
a representação da União na cobrança de crédito tributário e nas causas referentes à matéria fiscal.  
A matéria não é de natureza constitucional, porque diretamente relacionada com a organização e 
atribuições do Ministério da Fazenda. Mesmo que se alegasse que o ponto central é a defesa judicial 
da União, ainda assim o dispositivo deveria ser eliminado do título VII, já que teria correlação 
intrínseca com o artigo 186 (título VI) e com o artigo 451 ( título X) e não tem a ver com a 
competência tributária da União, objeto do artigo 270.  
Nessas condições estamos de acordo com a supressão do citado parágrafo no contexto do sistema 
tributário e sua transferência para o Capítulo X até solução mediante lei.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:19779 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO V - Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo  
CAPÍTULO III - Do Governo  
SEÇÃO V - Da Procuradoria Geral da União  
Art. 186 - ..................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - Lei complementar de iniciativa do Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria Geral da União e estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
   A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria Geral da União, nos 
próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionária da 
moeda, e por outro, o respeito da ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente. 
   Esta Emenda foi apresentada pelo Senhor José Maria da Silva do Rio de Janeiro. 
Parecer:   
   Pela prejudicalidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:20279 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Projeto de Constituição:  
I - Dê-se ao Art. 451 a seguinte redação:  
"Art. 451 - Enquanto não aprovadas as leis complementares do Ministério Público da União e da  
Procuradoria Geral da União, as atribuições desses órgãos serão exercidas, respectivamente, pelo  
Ministério Público Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional."  
II - Suprima-se o § 4o. do Art. 270. 
Justificativa: 
   O art. 451 do Projeto de Constituição, em discussão no plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, incluindo entre as disposições transitórias, confere ao Ministério Público Federal 
enquanto não forem promulgadas as leis complementares reguladoras do Ministério Público da União 
e da Procuradoria Geral da União, competência para exercer as atribuições de ambos os órgãos. 
   Nas disposições permanentes do Projeto de Constituição, a procuradoria Geral da União será o 
advogado da União e o Ministério Público da União o fiscal da lei. Enquanto não promulgadas as leis 
complementares reguladoras desses órgãos será totalmente inconveniente que o Ministério Público 
Federal seja, ao mesmo tempo, fiscal da lei e advogado da União. Os conflitos entre as duas 
posições serão inevitáveis. Por essa razão propõe-se que, nesse período, as funções de advogado 
da União sejam exercidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão já devidamente 
estruturado e aparelhado. A solução proposta é tanto mais lógica quando se considera que a maioria 
esmagadora das ações judiciais da administração direta da União envolvem interesses financeiros ou 
têm, pelo menos, repercussões dessa natureza. 
   A proposta de supressão do § 4º do Artigo 270 é decorrência lógica da opção feita. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:20615 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescente-se no título V, capítulo III a seção VI, renumerando-se as  
seguintes:  
Seção VI - Da Advocacia Consultiva da União  
Art. - É instituída a Advocacia Consultiva da União no Poder Executivo, destinada a:  
I - zelar pela observância da Constituição,  
das leis e dos tratados, bem assim dos atos  
emanados da Administração Federal;  
II - desempenhar as atividades de consultoria  
e assessoramento jurídicos no âmbito da Administração Federal;  
III - Promover a defesa judicial e  
extrajudicial dos órgãos integrantes da  
Administração Federal Direta e Indireta, bem como  
das funções sob supervisão ministerial e das  
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.  
§ - A Advocacia consultiva da União tem por  
chefe o consultor geral da República de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ - Os Advogados da ACU ingressarão nos  
cargos iniciais da carreira mediante concurso público de provas e títulos.  
§ - Lei complementar de iniciativa do Presidente da República estabelecerá a organização da ACU. 
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Justificativa: 
O grande esforço de trabalho, obrigações e responsabilidades da Administração Federal está na 
correção dos seus procedimentos e na legalidade dos seus atos, o que exige e determina o 
conhecimento próprio e especifico de todo o regime jurídico a que se subordine, desempenho 
atribuído aos serviços jurídicos, na sua faixa consultiva e na prevenção dos riscos e erros que 
gerarão as lides judiciais. 
Assim como nas lides judiciais se faz em clara distribuição de tarefas e competência da Procuradoria 
da República, assim também, não se pode olvidar o desempenho cautelar e preventivo das 
responsabilidades da Administração antes do estágio forense. 
A Advocacia Consultiva da União pretende formalizar a melhor estrutura e a melhor organização para 
o desempenho das tarefas que visam a essa finalidade preservativa dos órgãos públicos e de suas 
responsabilidades.  
De fato, essa formulação não inova o serviço que já existe, mas persegue a eficácia dos recursos 
disponíveis, aglutinando-os de forma a habilitar melhor o seu desempenho e otimizar os resultados 
desejados pela Administração. 
A organicidade estrutural que se impõe a nível constitucional garante uma vitalidade maior ao 
conjunto e, sobretudo, a possibilidade de maior uniformidade doutrinária e das diretrizes superiores 
em aplicação, tudo com reversão de efeitos e largos benefícios na prevenção dos vícios e 
responsabilidades danosas da Administração.  
Esse esforço já vem sendo tentado sem maior sintonia, exatamente à mingua de um coroamento 
legal de base. 
Com esse suporte constitucional, os ensaios de estruturação e organização secundaria frutificarão e 
vivenciarão a melhor formação do quadro dos recursos humanos e materiais de que deva dispor a 
Administração em sua advocacia preventiva, assim como os métodos de maior eficiência e eficácia 
do trabalho jurídico. 
A emenda justifica esse objetivo basilar que por si só, justifica a preocupação e a estruturação dos 
setores federais de trabalho jurídico em defesa da Administração e dos seus órgãos e, enfim, a favor 
da própria comunidade nacional. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está parcialmente atendida. 
 
   
   EMENDA:20684 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Nas Disposições Transitórias, inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
"Art. ... - Integram a Procuradoria Geral da União, de que trata o art. 186, os atuais membros  
do Sistema da Advocacia Consultiva da União e os Procuradores da República que optarem no prazo 
de sessenta dias a contar da data da promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
   O advento da Procuradoria Geral da União, distinta da Procuradoria Geral da República, é uma 
conquista desta Assembleia Nacional Constituinte que, por lógico e necessário, se compromete com 
a doutrina e a jurisprudência quando estas separam, por inconciliáveis, as atuais funções exercidas 
pelo Ministério Público Federal. O Promotor de Justiça não pode ser parte no processo como 
advogado de quem quer que seja e, neste caso, muito menos das pessoas de direito público. 
   Existindo o Sistema de Advocacia Consultiva da União, por lógico é de se deferir a este a 
composição da Procuradoria Geral da União, que assumirá a representação judicial e extrajudicial da 
União. É o que esta Emenda busca, permitindo-se ainda que aos atuais membros do Ministério 
Público Federal seja deferido prazo de opção pela nova carreira. 
   O sistema da Advocacia Consultiva da União congrega, atualmente, cerca de 3.500 advogados 
que, se não integrados à `Procuradoria Geral da União, terão decretada a ociosidade deste grupo que 
não pode ser relegado à inatividade. 
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   É a justificação. 
Parecer:   
   Pela prejudicalidade. A emenda já está parcialmente atendida. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:22104 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   O Título V, Capítulo V, passa a vigorar com a seguinte redação:  
CAPÍTULO V.  
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AOS EXERCÍCIOS DOS PODERES:  
SEÇÃO I.  
DA ADVOCACIA.  
Art. 174. O advogado presta serviço de interesse público sendo indispensável à  
administração da justiça.  
§1o. Ao advogado compete a defesa da ordem jurídica e da legalidade da ordem democrática.  
§ 2o. No exercício da profissão e por suas manifestações o advogado é inviolável.  
Seção II.  
DAS PROCURADORIAS GERAIS DA UNIÃO, DOS  
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL.  
Art. 175 A procuradoria Geral da União é o  
órgão que representa, judicial e extra-  
judicialmente, e exerce as funções da consultoria  
jurídica do Executivo e da administração em geral.  
§ 1o. A procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§2o. Os Procuradores da União ingressarão nos  
cargos iniciais da Carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará a Procuradoria Geral da União.  
§4o. Nas comarcas do interior a defesa da União poderá confiada aos Procuradores dos Estados  
ou dos Municípios, ou a advogados devidamente credenciados.  
Art. 176 A representação judicial e a consultoria jurídica a dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus Procuradores, organizados em carreira, observado  
o disposto no § 2o. do artigo anterior.  
Seção III.  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.  
Art. 177. É instituída a Defensoria Pública,  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
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Seção IV.  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  
Art. 178. O Ministério Público é instituição permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indispensáveis e, juntamente com os advogados, defender a ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos princípios da unidade, indivisibilidade e  
independência funcional.  
Parágrafo único. Lei complementar definirá o estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
sua independência funcional em relação aos chefes dos Poderes Executivos, organizará os Ministério  
Públicos Federais e estabelecerá normas gerais para a organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
   Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
   Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
   A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “projeto Hércules”, busca por fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos e, portanto, em detrimento destes. 
   Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimento – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
   Além disto, busca a presente emenda: 

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

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

especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22110 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado - Art. 175 e seus parágrafos  
No art. 175 e seus parágrafos, as expressões  
"Procuradoria-Geral da União", "Procurador-geral da União" e "Procuradores da União" sejam  
modificados para "Advocacia-Geral da União", "Advogado-Geral da União" e "Advogados da União",  
suprimindo-se, por fim, o § 4o., por desnecessário, conforme justificativa que segue. 
Justificativa: 
O termo “Procuradoria-Geral da União” confunde a instituição que cuidará da representação judicial e 
extrajudicial da União com a Procuradoria Geral da República, integrada pelos Procuradores da 
República, aos quais incumbe, na qualidade de Promotores de Justiça, a defesa dos interesses 
indisponíveis da sociedade e a fiscalização da correta aplicação da lei. 
Um dos avanços do Projeto de Constituição se revela no advento da Advocacia da União, órgão até 
agora designado de Procuradoria-Geral da União, que tendo ao seu encargo a Advocacia da União, 
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contenciosa e consultiva, há de corrigir um desvio institucional de há muito inexistente nos Estados 
membros, segundo o qual vinha competindo ao Ministério Público Federal, aos Promotores de 
Justiça, a Advocacia da União.  
Como não cumpre ao Ministério Público o exercício da Advocacia, por incomparável com as funções 
singulares do “parquet”, é justo que a União instale a sua Advocacia, distinta e distante do Ministério 
Público, de forma a não confundir-se com aquele. Daí a proposta da Emenda, que igualmente 
suprimo o § 4º do artigo 186, uma vez que não deve a União transferir a terceiros, desvinculados de 
seus serviços, a responsabilidade de sua representação judicial. É esta a justificativa.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22305 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo modificando o Capítulo V, do Título V, do Substitutivo do Relator.  
O Capítulo V, do Título V, do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"CAPÍTULO V  
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AOS EXERCÍCIOS DOS PODERES  
SEÇÃO I  
DA ADVOCACIA  
Art. 174. O advogado presta serviço de interesse público, sendo indispensável à  
administração da Justiça.  
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da ordem jurídica e da legalidade da ordem democrática  
§ 2o. - No exercício da profissão e por suas manifestações, o advogado é inviolável.  
SEÇÃO II  
DAS PROCURADORIAS-GERAIS DA UNIÃO, DOS  
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  
Art. 175 - A Procuradoria-Geral da União é o órgão  
que a representa, judicial e extrajudicialmente, e  
exerce as funções da consultoria jurídica do  
Executivo e da Administração em geral.  
§ 1o. A Procuradoria-Geral da União tem por  
chefe o Procurador-Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira, mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará a Procuradoria-Geral da União.  
§ 4o. Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados ou dos Municípios, ou advogados devidamente credenciados.  
Art. 176. A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do Distrito  
Federal compete privativamente a seus Procuradores, organizados em carreira, observado  
o disposto no § 2o. do artigo anterior.  
SEÇÃO III  
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DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime quando em dedicação exclusiva.  
SEÇÂO IV  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Art. 178. O ministério Público é instituição  
permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua  
intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indispensáveis e, juntamente  
com os advogados, defendera ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos  
princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional.  
Parágrafo único. Lei complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
a sua independência funcional em relação aos  
chefes dos Poderes Executivos, organizará os  
Ministérios Públicos Federais e estabelecerá  
normas gerais para a organização da instituição nos Estados". 
Justificativa: 
      Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
   Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
   A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “projeto Hércules”, busca por fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos e, portanto, em detrimento destes. 
   Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimento – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
   Além disto, busca a presente emenda: 

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

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

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

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

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

especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23338 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - artigo 175 e seus parágrafos:  
Dê-se ao artigo 175 e a seus parágrafos a seguinte redação:  
Artigo 175 - A Advocacia da União é o órgão que a representa judicial e extrajudicialmente e  
exerce as funções de consultoria jurídica do Executivo e da Administração em geral.  
§ 1o. - A Advocacia da União tem por chefe o  
Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo  
Presidente da República mas escolhido entre os  
membros da Carreira.  
§ 2o. - Os Advogados da União ingressarão nos  
cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público.  
§ 3o. - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Advocacia da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada a advogados devidamente  
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credenciados, integrantes ou não da representação  
judicial dos Estados ou dos Municípios. 
Justificativa: 
   A presente emenda visa compatibilizar mais ainda a natureza e o serviço do Advogado da União, 
dentro do Órgão que irá representar judicial e extrajudicialmente a União e que irá exercer as funções 
de consultoria jurídica do Executivo e da Administração em geral. 
   Esta Assembleia Nacional Constituinte já consagrou, desde suas primeiras fases, a separação das 
funções atualmente exercidas pelo Ministério Público Federal. Este deverá ser apenas Ministério 
Público, cedendo espaço à Advocacia da União que, no Projeto em exame é identificada pelo nome 
da Procuradoria Geral da União. 
   Consagrado o princípio, por justo e harmônico com a doutrina do direito, esta Emenda tem por 
escopo melhor denominar a instituição. 
   A procuradoria é própria à função do Advogado, não como instituição, mas como fator 
indispensável à representação que o profissional exerce quando em função na advocacia judicial. 
   Assim, maior abrangência há na expressão Advocacia da União, do que na designação 
Procuradoria Geral da União, pelo que deve esta Assembleia, no momento em que estabelece os 
parâmetros corretos do exercício da Advocacia e do Ministério Público, adotar a designação que ora 
se está oferecendo. 
É a justificação. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23418 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O Título V, Capítulo V, passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
Capítulo V  
Das Funções Essenciais aos Exercícios dos Poderes.  
Seção I  
Da Advocacia.  
Art. 174 - O advogado presta serviço de interesse público, sendo indispensável à  
administração da justiça.  
§ 1o. - Ao advogado compete a defesa da ordem jurídica e da legalidade da ordem democrática.  
§ 2o. - No exercício da profissão e por suas manifestações o advogado é inviolável.  
Seção II  
Das Procuradorias Gerais da União, dos Estados e do Distrito Federal.  
Art. 175 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa judicial e  
extrajudicialmente, e exerce as funções da consultoria jurídica do Executivo e da administração em 
geral. 
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por chefe o Procurador-Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante concurso 
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público,  
quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará a Procuradoria Geral da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
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Estados e dos Municípios, ou a advogados devidamente credenciados.  
Art. 176. - A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus Procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no § 2o. do artigo anterior.  
Seção III  
Das Defensorias Públicas.  
Art. 177. - É instituída a Defensoria  
Pública, para a orientação jurídica e a defesa, em  
todos os graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurando o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
Seção IV.  
Do Ministério Público.  
Art. 178. - O Ministério Público é  
instituição permanente, indispensável à função  
jurisdicional nos feitos em que a lei determine a  
sua intervenção, cabendo-lhe zelar pelos  
interesses sociais e individuais indispensáveis e,  
juntamente com os advogados, defender a ordem  
jurídica e a legalidade democrática, atuando  
dentro dos princípios da unidade,  
indivisibilidade e independência funcional.  
Parágrafo Único - Lei Complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
sua independência funcional em relação aos chefes  
dos Poderes Executivos, organizará gerais para a organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
   Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
   Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
   A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “projeto Hércules”, busca por fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos e, portanto, em detrimento destes. 
   Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimento – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
   Além disto, busca a presente emenda: 

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

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

especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23886 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
O § 3o. do art. 175 passará a ter a seguinte redação:  
" § 3o. - Lei complementar de iniciativa do  
Presidente da República disporá sobre a  
organização da Procuradoria-Geral da União e  
estabelecerá sua representação nos órgãos  
competentes de fiscalização e imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionária da 
moeda, e por outro, o respeito a ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   Opinando pela manutenção do texto originalmente consignado, não vemos como acolher a 
Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24679 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 3o., do artigo  
175, da Subseção II, do capítulo V, do título V, a seguinte redação:  
Art. 175 ....................................  
§ 3o. - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá e organizará  
a Procuradoria Geral da União, inclusive com representação nos órgãos competentes de  
fiscalização a imposição de multas administrativas. 
Justificativa: 
A execução das multas administrativas por setores regionais da Procuradoria-Geral da União, nos 
próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do processo judicial e, 
como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a defasagem inflacionária da 
moeda, e por outro, o respeito a ação fiscal, pelo cumprimento da exigência legal, que ocasionou na 
punição e na cobrança rápida e objetiva da multa consequente.  
Parecer:   
   É conveniente que, ao contrário do que propõe a emenda, a Procuradoria da União, uma das 
maiores criações desta Assembleia Constituinte, seja inscrita na Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25401 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 175 e seus parágrafos  
Dê-se ao artigo 175 e a seus parágrafos a seguinte redação:  
Artigo 175 - A advocacia da União é o órgão  
que a representa judicial e extrajudicialmente e  
exerce as funções de consultoria jurídica do  
Executivo e da Administração em geral.  
§ 1o. - A Advocacia da União tem por chefe  
Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo  
Presidente da República mas escolhido entre os membros da Carreira.  
§ 2o. - Os Advogados da União ingressarão nos  
cargos iniciais da Carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público.  
§ 3o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará a Advocacia da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada a advogados devidamente  
credenciados, integrantes ou não da representação  
judicial dos Estados ou do Municípios. 
Justificativa: 
   A presente emenda visa compatibilizar mais ainda a natureza e o serviço do Advogado da União, 
dentro do Órgão que irá representar judicial e extrajudicialmente a União e que irá exercer as funções 
de consultoria jurídica do Executivo e da Administração em geral. 
   Esta Assembleia Nacional Constituinte já consagrou, desde suas primeiras fases, a separação das 
funções atualmente exercidas pelo Ministério Público Federal. Este deverá ser apenas Ministério 
Público, cedendo espaço à Advocacia da União que, no Projeto em exame é identificada pelo nome 
da Procuradoria Geral da União. 
   Consagrado o princípio, por justo e harmônico com a doutrina do direito, esta Emenda tem por 
escopo melhor denominar a instituição. 
   A procuradoria é própria à função do Advogado, não como instituição, mas como fator 
indispensável à representação que o profissional exerce quando em função na advocacia judicial. 
   Assim, maior abrangência há na expressão Advocacia da União, do que na designação 
Procuradoria Geral da União, pelo que deve esta Assembleia, no momento em que estabelece os 
parâmetros corretos do exercício da Advocacia e do Ministério Público, adotar a designação que ora 
se está oferecendo. 
É a justificação. 
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:26720 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda supressivo de expressiva de expressão  
no art. 175, da Subseção II, Das Procuradoria  
Gerais da União, dos Estados e do Distrito  
Federal, da Seção I, Da Advocacia, do Capítulo V,  
Das funções essenciais ao Exercício dos Poderes,  
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do Título V, Da organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Suprima-se expressão no art. 175, adotando-se a seguinte redação:  
Art. 175. A Procuradoria Geral da União é órgão que a representa extrajudicialmente e exerce  
as funções da consultoria jurídica do Executivo e da administração em geral. 
Justificativa: 
A emenda exclui a expressão “judicial” do texto do Projeto, porque a experiência indica que a defesa 
da União em Juízo deve continuar a cargo dos Procuradores da República que integram a carreira do 
Ministério Público Federal. 
   Trata-se de um encargo que vem sendo cumprido desde os primeiros tempos da República, com 
real eficiência, capacidade e honradez, nada havendo, portanto, que possa justificar a transferência 
daquela responsabilidade para um órgão novo e, sem tradição de especialização na área, e com 
enormes atribuições na área administrativa. 
   Ademais, não será nada democrático colocar nas mãos daquele que eventualmente tenha cometido 
um ato acomodado de abusivo e ilegal a defesa do mesmo ato em juízo. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27938 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva de expressão no art. 175,  
da Subseção II, Das Procuradorias Gerais da União,  
dos Estados e do Distrito Federal, da Seção I, Da  
Advocacia, do Capítulo V, Das funções essenciais  
ao exercício dos Poderes, do Título V, Da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Suprima-se expressão no art. 175, adotando-se  
a seguinte redação:  
Art. 175 A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa extrajudicialmente e exerce  
as funções da consultoria jurídica do Executivo e da administração em geral. 
Justificativa: 
   A emenda exclui a expressão “judicial” do texto do Projeto, porque a experiência indica que a 
defesa da União em Juízo deve continuar a cargo dos Procuradores da República que integram a 
carreira do Ministério Público Federal. 
   Trata-se de um encargo que vem sendo cumprido desde os primeiros tempos da República, com 
real eficiência, capacidade e honradez, nada havendo, portanto, que possa justificar a transferência 
daquela responsabilidade para um órgão novo e, sem tradição de especialização na área, e com 
enormes atribuições na área administrativa. 
   Ademais, não será nada democrático colocar nas mãos daquele que eventualmente tenha cometido 
um ato acomodado de abusivo e ilegal a defesa do mesmo ato em juízo. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28877 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO AO RELATOR  
À Seção II, do Capítulo V do Substitutivo,  
acrescente-se o artigo e parágrafos abaixo  
transcritos, suprimindo-se, em consequência, a  
Subseção II do Capítulo V (artigos 175 e 176), e o  
artigo 13 das Disposições Transitórias.  
Art. ... : Incumbe ao Ministério Público  
Federal a representação judicial da União Federal,  
através de ramo específico, organizado em  
carreira, com atuação submetida aos princípios da  
legalidade objetiva e da moralidade.  
§ 1o. : Lei Complementar estabelecerá a  
distribuição e o exercício não cumulativo de funções.  
§ 2o. : Nas Comarcas do interior a  
representação da União Federal poderá ser confiada  
aos Procuradores dos Estados ou dos Municípios,  
mediante ato de delegação do Procurador Geral da República. 
Justificativa: 
Criou o Substitutivo, nos artigos 175 e 176, a Procuradoria-Geral da União, cujo chefe é demissível 
ad nutum do Presidente da República, o que desnuda a filosofia subjacente de representar a União 
não pelo critério da legalidade objetiva, mas de realizar a vontade do Presidente, enquanto 
individualmente. 
A filosofia do Substitutivo choca-se com a ideia do Estado como Governo da Lei, submetido ao 
princípio da legalidade objetiva, como, aliás, em momento mais feliz o Substitutivo (art. 55) concede a 
Administração Pública, sujeita aos princípios de legalidade e da moralidade, sem espaço para o 
querer do administrador, para seus caprichos e projetos pessoais. 
A presente Emenda devolve a representação judicial da União ao Ministério Público Federal, fazendo-
a comparecer a juízo pela mão da Instituição que classicamente representa a sociedade e a 
legalidade. Ao fazê-lo, introduz um aperfeiçoamento abrigada sob a copa da mesma arvore é, porém, 
um ramo dela, organizado em carreira, enfatizada sua ação como submetida ao princípio da 
legalidade, em harmonia com o art. 55 do Substitutivo. Nas Comarcas do Interior, a representação da 
União foi mantida basicamente como se apresenta no Substitutivo, com exclusão do credenciamento 
de advogados, que sugere desprofissionalização e improvisação, incompatíveis com a defesa dos 
bens e interesses da União, os maiores da própria nacionalidade. 
A própria representação através de Procuradores dos Estados e Municípios dependerá de delegação 
do Procurador-Geral da República, permitindo-lhe a ação fiscalizatória e vinculando-o á 
responsabilidade pelas consequências de seu ato delegatório.  
O objetivo essencial da Emenda é, como se vê, caracterizar, na representação da União Federal, o 
Estado de Direito, enquanto no Substitutivo, Estado e legalidade contrapõe-se, apresentando-se 
aquele como um ser aético, com horror à legalidade, como se vê do art. 180, item VII, que proíbe ao 
Estado até mesmo a consulta jurídica ao Ministério Público. Finalidade que se liga e esse objetivo 
maior é o de evitar que o Substitutivo implique em frustrar, de modo sutil a exigência que faz de 
concurso público para provimento de cargos de Procuradores da União, ao impor no art. 13, 
parágrafo 5º das Disposições Transitórias, a absorção de órgãos consultivos da administração 
Pública, na ordem de milhares, cujo titulares, em grande número, nunca sequer se submeteram, com 
êxito, a concursos públicos.  
Parecer:   
   Improcedente.  
As razões que informam a bem elaborada justificação merecem respeito, mas não acolhimento.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30191 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se à Subseção II (Da Procuradoria-Geral da  
União, dos Estados e do Distrito Federal, da Seção  
I (Da Advocacia), do Capítulo V (Das Funções  
Essenciais ao Exercício dos Poderes), arts. 175 e  
176, bem assim ao art. 13 do Título X (Disposições  
Transitórias), do Projeto, a seguinte redação:  
"Subseção II - Da Advocacia da União; Dos Estados e do Distrito Federal  
Art. 175. À Advocacia da União compete:  
I - representar, judicialmente, a União e suas autarquias;  
II - representar a Fazenda Nacional, junto ao  
Tribunal de Contas da União, sem prejuízo da atuação do Ministério Público;  
III - exercer as funções de consultoria e de  
assessoramento jurídicos do Poder Executivo e da Administração Federal em geral;  
IV - promover a apuração, inscrição e cobrança da dívida ativa da União e de suas autarquias; e  
V - examinar, previamente, a legalidade dos contratos, ajustes e convênios que interessem à União e 
às suas autarquias.  
§ 1o. O ingresso nas carreiras da Advocacia da União far-se-á mediante concurso público de provas 
e títulos.  
§ 2o. Lei especial, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá a  
organização e o funcionamento da Advocacia da União.  
§ 3o. Na execução fiscal de sua Dívida Ativa, a Fazenda Nacional será representada,  
judicialmente, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
§ 4o. Nas comarcas do interior, a defesa da União poderá ser atribuída aos Procuradores dos  
Estados, dos Municípios ou das autarquias.  
§ 5o. A Advocacia da União compreende a Consultoria-Geral da República, a Procuradoria-  
Geral da Fazenda Nacional, as Consultorias Jurídicas de Ministérios e os órgãos jurídicos das 
autarquias federais, com os respectivos membros.  
Art. 176. A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
procuradores, organizados em carreira, observado o  
disposto no § 1o. do artigo anterior."  
Título X  
Disposições Transitórias  
"Art. 13. O Procurador-Geral da República,  
no prazo de cento e vinte dias contados da data da  
promulgação desta Constituição, encaminhará, por  
intermédio da Presidência da República, os  
projetos de leis complementares de que trata o § 4o. do art. 179."  
Parágrafo único. Aos atuais Procuradores da  
República, bem assim aos atuais ocupantes de  
cargos ou empregos, privativos de bacharel em  
direito, nos órgãos a que alude o § 4o. do art.  
175, fica assegurada, na forma da lei, a opção às  
carreiras integrantes da Advocacia da União." 
Justificativa: 
O art. 175, do Projeto, institui um órgão público, a Procuradoria-Geral da União, para exercer as 
atividades de representação judicial da União, hoje afetas ao Ministério Público Federal, as de 
representação extrajudicial da União (em contratos financeiros e imobiliários, no contencioso 
administrativo fiscal etc), hoje atribuídas à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e as de 
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consultoria jurídica, hoje imputadas à Consultoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e Consultorias Jurídicas dos Ministérios. 
A criação do novo órgão justificar-se-ia pela decisão política, adotada no Projeto, de reservar ao 
Ministério Público somente as funções clássicas que lhe são próprias, como fiscais da lei, junto ao 
Judiciário, tal como ocorre nos países mais desenvolvidos do Mundo Ocidental e, entre nós, nos 
diversos Estados federados. 
Destarte, o exercício das funções próprias do Ministério Público exige independência (art. 178, § 1º, 
do Projeto), enquanto a representação judicial da União prende-se à ideia de dependência – no 
sentido hierárquico – ao Executivo ou, mais precisamente, ao Presidente da República e aos 
Ministros de Estados. 
Não obstante, a criação do novo órgão, com projeções em todos os Estados federados, não só 
apenas nas capitais, mas também nos Municípios em que funcione a Justiça Federal, exigirá, 
evidentemente, vultosas despesas. 
Esse ônus pode, no entanto, ser afastado, se em lugar da criação de um novo órgão, os encargos 
referidos no art. 175, forem simplesmente atribuídos à Advocacia da União, já existente e composta 
da consultoria-Geral da República, Procurador-Geral da Fazenda Nacional e Consultorias Jurídicas 
dos Ministérios. 
Tais órgãos, já exerce, como antes assinalado, as atribuições de representação extrajudicial da União 
e de consultoria jurídica e um deles, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, atua 
obrigatoriamente, por força de lei nas ações propostas contra a Fazenda, em matéria fiscal, mediante 
audiência obrigatória do Ministério Público, e, além disso, promovem a apuração, inscrição e 
cobrança amigável em todas as unidades federadas e nas principais cidades do interior. 
Finalmente, ressalte-se que o Projeto, na denominação da Seção II, do mesmo Capítulo, e em seu 
preceito inicial (art. 178), refere-se a Ministério Público com atividade e não aos órgãos de que este 
se compõe. Os órgãos estão inibidos adiante no art. 179. Assim, por similitude redacional, a 
denominação dação I e de seu artigo inicial (175) devem empregar a expressão Advocacia da União 
que traduz a atividade indicando-se adiante os órgãos que esta se compõe . 
Nessas condições, sugere-se uma emenda ao art. 175 do Projeto e, via de consequência, ao art. 13 
das Disposições Transitórias. 
De outro lado, de molde a evitar o privilegio concedido aos Procuradores da República pelo § 2º do 
art. 13 do Projeto, propõe-se redação substitutiva assegurando a todos os membros integrantes dos 
órgãos que compõe a Advocacia da União, a opção na forma da lei, às carreiras e ela pertencentes.  
Parecer:   
   Opinando pela manutenção do texto originalmente consignado, não vemos como acolher a 
Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30645 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado:  
Título V, Capítulo  
O Título V, Capítulo V, do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
Capítulo V - Das Funções Essenciais aos Exercícios dos Poderes  
Seção I - Da Advocacia  
"Art. 174 - O advogado presta serviço de interesse público sendo indispensável à  
administração da Justiça.  
§ 1o. . - Ao advogado compete a defesa da ordem jurídica e da legalidade da ordem  
democrática.  
§ 2o. .- No exercício da profissão e por suas manifestações o advogado é inviolável.  
Seção II - Das Procuradoras Gerais da União, Dos Estados e do Distrito Federal.  
Art. 175 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa, judicial e  
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extrajudicialmente, e exerce as funções da consultoria jurídica do Executivo e da  
administração em geral.  
§ 1o. .... - A Procuradoria-Geral da União tem por chefe o Procurador Geral da União, de  
livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. .... - os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante concurso 
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. ..... - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá e  
organizará a Procuradoria Geral da União  
§ 4o. .... - Nas comarcas do interior a defesa da União poderá ser confiada aos  
Procuradores dos Estados ou dos Municípios, ou a advogados devidamente credenciados.  
Art. 176 - A representação judicial e a  
consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seu Procuradores,  
organizados em carreira, observado o disposto no § 2o. do artigo anterior.  
Seção II - Das Defensorias Públicas  
Art. 177 - É instituída a Defensoria Pública,  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.  
Parágrafo Único - Lei Complementar organizará  
a defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurando o mesmo regime do Ministério  
Público, quando em dedicação exclusiva.  
Seção IV - Do Ministério Público  
Art. 178 - O Ministério Público é instituição  
permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua  
intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indisponíveis e, juntamente  
com os advogados, defender a ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos  
princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional.  
Parágrafo Único - Lei Complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando inclusive  
sua independência funcional em relação aos chefes  
dos Poderes Executivos, organizará os Ministérios  
Públicos Federais e estabelecerá normas gerais  
para organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de responsabilidade 
tributado aos advogados, aos Procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
Prestadas todas as “vênias” devidas e tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeriria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente. 
A Emenda proposta, além de coerente com a ideia “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “Projeto Hércules”, busca pôr fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes – Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos – e, portanto, em detrimento destes. 
Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
Além disso, busca a presente emenda: 
1 – suprimir a regra do Art. 17 § 3º, do Substitutivo, em que se tenta burlar regra do Art. 62 do mesmo 
Substitutivo; 
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2 – Evita a aniquilação da autoridade policial, tentada consagrar no Art. 180, VI, do Substitutivo; 
3 – podar do texto constitucional normas que, a serem acolhidas, deveriam sê-lo pela lei ordinária, 
especialmente pelas de natureza processual, “enxugando-se” o texto a ser editado. 
Parecer:   
   Por conter elementos que se ajustam à orientação da Comissão de Sistematização, aprovamos a 
emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32037 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 175, da Subseção  
II, das Procuradorias Gerais da União, dos Estados  
e do Distrito Federal, do Capítulo V, das Funções  
Essenciais ao Exercício dos Poderes, do Título V,  
da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Modifique-se o art. 175, caput, que passará a ter a seguinte redação:  
Art. 175 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa judicial e extrajudicialmente. 
Justificativa: 
A Emenda proposta suprime, do artigo constante do Projeto, a expressão “e exerce as funções de 
consultoria jurídica do Executivo e da administração em geral”. 
A unificação, em uma única instituição, das funções de consultoria e de apresentação da União 
apresenta-se de todo inconveniente, tanto do ponto de vista teórico, como de considerações 
econômicas, práticas e históricas.  
Em primeiro lugar, é evidente que se controle jurisdicional dos atos da administração – ilegais ou 
abusivos – deve ser um dos atos da administração – ilegais ou abusivos – deve ser um dos aspectos 
da atividade da Procuradoria Geral da União, esta ficará obviamente comprometida com os atos 
questionados – apesar de sua inconstitucionalidade (veja-se os exemplos dos contratos da dívida 
externa brasileira e de tantos decretos e decretos-leis) – caso os setores consultivos da 
administração já se tenham curvado à vontade de seus agentes, responsáveis por tais atos. 
Do ponto de vista econômico e prático, salta aos olhos que ao atribuir à Procuradoria da União a 
“consultoria jurídica do Executivo e da administração em geral”, o dispositivo em causa institui um 
duplicidade da atividade consultiva – com ponderáveis repercussões negativas no erário público – 
porquanto é praticamente inconcebível que o executivo e a administração em geral, que necessitam 
permanentemente de aconselhamento jurídico em suas atividades quotidianas, tenham que 
encaminhar à Procuradoria geral da União, a cada dia, as consultas de que necessitam – muitas 
vezes em  caráter de urgência – ficando impossibilitados de agir enquanto de lá não receberem 
parecer solicitado. Não é difícil de imaginar os incalculáveis prejuízos que isso pode acarretar à 
própria administração e às suas relações com os particulares. 
Em face dessa compreensão, por certo, e que também não se encontra, no direito constitucional 
comparado e na história constitucional brasileira, fundamento para a esdrúxula inovação só agora 
introduzida no Projeto, sem razões ou objetivos confessáveis.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios 
seguidos pela emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34738 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O Capítulo V, do Título V, passa a vigorar com a seguinte redação:  
CAPÍTULO V.  
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DOS PODERES.  
SEÇÃO I  
DA ADVOCACIA.  
Art. 174. O advogado presta serviço de interesse público, sendo indispensáveis à  
administração da justiça.  
§ 1o. Ao advogado compete a defesa da ordem jurídica e da legalidade da ordem democrática.  
§ 2o. No exercício da profissão e por suas manifestações, o advogado é inviolável.  
SEÇÃO II  
DAS PROCURADORIAS GERAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL.  
Art. 175. A Procuradoria Geral da União é o  
órgão que a representa, judicial e extrajudicialmente, e exerce as funções da consultoria  
jurídica do Executivo e da administração em geral.  
§ 1o. A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador-Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. Os Procuradores da União ingressarão  
nos cargos iniciais da carreira mediante concurso  
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado  
o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva.  
§ 3o. Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá e organizará a Procuradoria Geral da União.  
§ 4o. Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos Procuradores dos  
Estados e dos Municípios, ou a advogados devidamente credenciados.  
Art. 176. A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e Distrito  
Federal compete privativamente a seus  
Procuradores, organizados em carreira, observado o disposto no § 2o. do artigo anterior.  
SEÇÃO III  
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS  
Art. 177. É instituída a Defensoria Pública,  
para a orientação jurídica e a defesa, em todos os  
graus, dos necessitados.  
Parágrafo único. Lei complementar organizará  
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal  
e dos Territórios e estabelecerá normas gerais  
para a organização da Defensoria Pública dos  
Estados, assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público.  
SEÇÃO IV  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Art. 178. O Ministério Público é instituição  
permanente, indispensável à função jurisdicional  
nos feitos em que a lei determine a sua  
intervenção, cabendo-lhe velar pelos interesses  
sociais e individuais indisponíveis e, juntamente  
com os advogados, defender a ordem jurídica e a  
legalidade democrática, atuando dentro dos  
princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional.  
Parágrafo único. Lei complementar definirá o  
estatuto do Ministério Público, visando sua  
independência funcional em relação aos chefes dos  
Poderes Executivos, organizará os Ministérios  
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Públicos Federais e estabelecerá normas gerais  
para a organização da instituição nos Estados. 
Justificativa: 
Busca a presente emenda colocar o Ministério Público no mesmo patamar de respeitabilidade 
tributado aos advogados, aos procuradores Federais e dos Estados e aos Defensores Públicos. 
   Prestadas todas as “vênias” devidas a tão nobre instituição, nada justifica tenha ela seu estatuto 
incluído no próprio texto constitucional – o que é próprio de membros de Poder – enquanto os 
estatutos da advocacia, da Procuradoria e da Defensoria estarão na lei, o que sugeria merecesse o 
Ministério Público, que atua fundamentalmente como parte no processo, tratamento privilegiado em 
relação aos demais litigantes, ferindo-se, assim, o universalmente acatado e respeitado princípio da 
igualdade das partes no processo. 
   A emenda proposta, além de coerente com a ideia de “enxugamento” do texto constitucional, já 
desenvolvida no “projeto Hércules”, busca por fim a algumas distorções, tais como deferir-se ao 
Ministério Público prerrogativas não deferidas aos demais litigantes Advogados, Procuradores e 
Defensores Públicos e, portanto, em detrimento destes. 
   Por outro lado, os dispositivos que se pretende suprimir buscam outorgar ao Ministério Público as 
garantias – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimento – tradicional e 
universalmente deferidas apenas aos magistrados, equiparando os estatutos das duas carreiras. 
   Além disto, busca a presente emenda: 

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

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

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

______________________________________________________________ 
 

FASE S 

     EMENDA:00127 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 130  

 

Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a parte final do § 2o. do art. 153, que ficará com a seguinte redação:  
Art. 153 - ..................................  
§ 2o. - Os Procuradores da União ingressarão nos cargos iniciais de carreira mediante concurso  
público de provas e títulos. 
Justificativa: 
A emenda visa a suprimir as expressões “sendo-lhes assegurado o mesmo regime jurídico do 
Ministério Público, quando em dedicação exclusiva”. 
As razões são as seguintes 

a) Os Procuradores da União são os advogados da União, representando-a judicial e 
extrajudicialmente, além de encarregados da função de consultoria jurídica do Poder 
Executivo e da Administração em geral.  

Como advogados, devem gozar da confiança do Poder Executivo, tanto que o Procurador-Geral da 
União é da livre nomeação do Presidente da República (art. 153, § 1º), - sendo-lhes inaplicáveis os 
institutos da independência funcional, da inamovibilidade, da vitaliciedade, para citar alguns.  
Se tais predicamentos, em especial a independência funcional, não são viáveis até mesmo para 
advogados particulares ninguém lhes outorgaria procuração com tais poderes – que dizer-se de 
advogados da União.  
Em face da independência funcional, um Procurador da União poderá celebrar acordo judicial, 
mesmo contra a orientação do Governo. 
Não poderão, em razão da inamovibilidade, ser remanejados para Comarcas ou Juízos onde se 
acumulem ações a serem ajuizadas pela União poderão desistir de determinadas ação quando o 
Governo ou o Procurador-Geral da União não quer aquela desistência?  

b) A identidade de regimes jurídicos implica equiparação de vencimentos? 
Em caso positivo, não haveria aí uma fórmula que busca contornar a proibição expressa do parágrafo 
12 do artigo 44, que veda “equiparação de qualquer natureza, para que efeito remuneração do 
pessoal do serviço público” – equiparação negada até para casos tradicionais, como o de Ministros 
do Tribunal de Constas e Desembargador.  
Como se vê, a adoção do regime jurídico do Ministério Público para os Procuradores da União, é de 
manifesta inaplicabilidade. A natureza de suas respectivas funções, todas elas exercidas sob a 
incidência do princípio da hierarquia, não comporta o regime jurídico do Ministério Público, que age 
fundamentalmente como fiscal da lei, sem os comprometimentos típicos de representantes do erário.  
Parecer:   
   A Emenda dá nova redação ao parágrafo 2o. do art. 153 vedando que se estenda aos Procuradores 
da União quando em condições exclusivas o regime jurídico aplicável ao Ministério Público.  
É de toda oportunidade a proposta, o procuratório da União não se confunda com as funções típicas 
do Ministério Público, que deve ter tratamento específico.  
Opinamos pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00806 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 152, da Subseção II, Seção I, Capítulo V, do Título IV.  
Dê-se ao art. 153 a seguinte redação:  
Art. 153. Compete ao Ministério Público  
Federal a representação judicial da União, que  
será exercida em caráter não cumulativo com as  
outras funções da instituição, na forma do que  
dispuser a respectiva lei complementar.  
§ 1o. Lei complementar, de iniciativa do  
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Presidente da República, disporá sobre a  
representação extrajudicial da União e organizará  
em carreira a consultoria jurídica do Poder  
Executivo e da administração pública em geral.  
§ 2o. Nas comarcas do interior, que não forem  
sede de cara da justiça federal, a representação  
judicial da União, nas ações fiscais, poderá ser  
exercida, mediante delegação, pelos Procuradores dos Estados ou dos Municípios. 
Justificativa: 
A defesa do patrimônio coletivo, orienta pelo princípio legalidade – e tendo em vista o controle dos 
atos administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – constitui 
mister que extrapola em muito o interesse e serviços que ela envolve, outrossim, exige – como aliás, 
se exige para a tutela dos denominados interesses difusos – que seja atribuída, na esfera federal, á 
única instituição apta normativa e filosoficamente, a esse indelegável oficio. 
O anteprojeto, entretanto, ignorando essas considerações, veda ao Ministério Público Federal a 
representação judicial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atribuições do 
Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
Com isso, deixou-se a União ao desamparo da defesa que atualmente lhe é dada pelo Ministério 
Público Federal exercida com invejável independência porque comprometida apenas com a lei e os 
valores basilares da nacionalidade. 
É necessário, em razão disso, restabelecer, quando ao Ministério Público Federal, a titularidade para 
a representação judicial da União.  
Justamente por abrigar o Ministério Público Federal, dentre suas excelsas funções, a representação 
judicial da Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e ase beneficia dos 
princípios que informam a atuação do custos legis (fiscal da lei), como sejam a independência 
funcional, o compromisso com a legalidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam 
tanto dentro quanto fora da Administração Pública. 
Não é por outra razão que as mais prestigiadas e democráticas constituições da era contemporânea 
atribuem ao Ministério Público, com exclusividade, o encargo de representar em juízo e Estado 
Nacional. 
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v. art. 143), da Grécia (v. art. 102 e seguintes), de 
Moçambique (v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru, de 1979. 
Nos Estados Unidos da América – fonte primordial do constitucionalismo brasileiro – embora sem 
previsão na Carta Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União em juízo quanto 
as funções de fiscal da lei, em um, sistema em que a reverencia à Lei Maior encontrou e mantém sua 
mais elevada consagração histórica. 
Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por simples tradição, que as funções de representante do 
Estado e da sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a responsabilidade de uma 
instituição única, o Ministério Público, tanto na Nação berço do moderno constitucionalismo, como em 
outras em que a democracia veio a ser conquistada quando já se vislumbravam as novas 
perspectivas que o ano 2000 abrirá para a humanidade. 
Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a soberania popular e o interesse público, como 
bases da organização constitucional. Diante disso fácil é ´perceber-se que somente uma instituição 
definida a nível constitucional, atuando com independência e sob o princípio da legalidade – vale 
dizer, orientada pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com a necessária 
eficácia e sem limitações, a fiel defesa do interesse público, de que é titular o Estado de Direito, em 
nome da Nação ele subjacente. 
É oportuno lembrar, bem como a propósito, que o anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a presidência do 
ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312, § 3º, norma em tudo semelhante 
àquela ora sugerida. 
É inconcebível, por fim, que a defesa da União se exerça sob critérios meramente administrativos – 
por isso mesmo contingentes e discricionários – quando se considera que os bens, os interesses e os 
serviços da União, a serem defendidos (v. arts. 22, 23 e 25 do Projeto), são os da maior relevância 
para a Nação Brasileira como um todo, constituindo patrimônio indisponível e permanente, a ser 
preservado para as futuras gerações de brasileiros.  
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Parecer:   
   Reportamo-nos aos Pareceres 2p01466-6 e 2p01910-2.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00910 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: art. 153  
Substitua-se o artigo e §§, adotando-se a seguinte redação:  
"Art. 153 - A Procuradoria-Geral da União é o  
órgão que a representa judicialmente, salvo na  
execução da dívida ativa e nas demais causas  
relativas à matéria fiscal, em que a representação  
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
§ 1o. - As Procuradorias-Gerais da União e da  
Fazenda Nacional têm por chefes, respectivamente,  
o Procurador-Geral da União e o Procurador-Geral  
da Fazenda Nacional, ambos de livre nomeação do  
Presidente da República, dentre cidadãos maiores  
de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico  
e reputação ilibada.  
§ 2o. - O ingresso nas classes iniciais das  
carreiras de Procurador da União e da Fazenda  
Nacional far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. - A lei disporá sobre a organização e o  
funcionamento dos órgãos de que trata este artigo.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior, a  
representação da União poderá ser confiada, na  
forma da lei, a Procuradores de autarquias, dos Estados ou dos Municípios.  
§ 5o. - As autarquias serão representadas  
pelos seus Procuradores, que terão o mesmo regime  
jurídico dos Procuradores da União e da Fazenda Nacional." 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição (A) da Comissão de Sistematização, em seu art. 156 e seguintes, consagra 
a independência e autonomia do Ministério Público Federal e, por essa razão, exclui de sua 
competência a representação judicial da União.  
Para atender a esse encargo é criada a Procuradoria Geral da União (art. 153), que absorverá, não 
só a defesa, em juízo, dos interesses da União, mas, também, a sua representação extrajudicial, bem 
assim as funções de consultoria jurídica. 
A amplitude das atribuições da Procuradoria Geral da União, tal como concebida no corpo do Projeto 
de Constituição revela-se duplamente nociva aos interesses do País, seja sob o comando da despesa 
pública, seja sob a ótica da racionalidade administrativa. 
Enfocado sob o ângulo da despesa pública a inconveniência do Projeto é patente, porquanto torna 
necessária a implantação de projeções regionais desse novo órgão junto às diversas Seções 
Judiciárias da Justiça Federal, ou seja, no Distrito Federal, nas capitais da Justiça, ou seja, no Distrito 
Federal, nas capitais dos estados e, em consequência da política de desconcentração da justiça, nas 
cidades do interior em que funcionem Varas Federais. 
É porém, sob a ótica da racionalidade administrativa que o Projeto apresenta sua face mais 
prejudicial aos interesses da Administração, ao congregar, em um só órgão, a representação 
extrajudicial e a consultoria jurídica.  
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Isto porque representação extrajudicial da União reflete, em verdade, a participação de servidores 
públicos federais em Conselhos, Comissões e outros órgãos Colegiados ou de deliberação coletiva, 
cuja atuação está intimamente ligada aos assuntos inseridos na área de competência de cada 
Ministério, o que pressupõe proximidade funcional desses servidores com os órgãos que representam 
e principalmente, profunda familiarização com os assuntos que lhes são afetos. Dessa formam, a par 
de se caracterizar com um retrocesso de procedimentos administrativos, a representação extrajudicial 
prejudicaria a concentração dos esforços dos Procuradores da União na sua atividade-fim, qual seja, 
a defesa judicial dos interesses da União. 
O mesmo se diga em relação à consultoria jurídica do Poder Executivo e da Administração em geral, 
porque deixaria sem o devido assessoramento jurídico imediato todos os Ministros de Estado e os 
diversos órgãos integrantes da estrutura básica dos Ministérios. 
Destarte, vidando superar esses óbices, sugere-se a presente emenda no art. 153 do Projeto que, ao 
lado de manter nos órgãos jurídicos atualmente existentes a representação administrativa dos 
assuntos inerentes a cada Pasta, bem assim o necessário assessoramento jurídico aos Ministros de 
Estado, distingue, com mais nitidez, as partes em que se desdobram a representação judicial da 
União.  
Parecer:   
   Reportamo-nos ao Parecer 2p01928-2  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00914 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIEIRA DA SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 153 e seus  
parágrafos, da Subseção II, da Seção I, do  
Capítulo V, do Título IV, bem como aditiva de  
parágrafos ao art. 9o. do Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias.  
Dê-se ao art. 153 a seguinte redação:  
Subseção II  
Das Procuradorias Gerais da União, dos Estados e do Distrito Federal.  
Art. 153 - Compete ao Ministério Público  
Federal a representação judicial da União, a ser  
exercida de modo não cumulativo com as demais funções da instituição.  
Parágrafo único - Nas comarcas do interior,  
em que não existir Vara da Justiça Federal, a  
representação judicial da União, nas ações  
fiscais, poderá ser delegada aos Procuradores dos Estados ou dos Municípios.  
Acrescente-se ao art. 9o. do Ato das  
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias os seguintes parágrafos:  
§ - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, disporá sobre a  
representação extrajudicial e a consultoria  
jurídica do Poder Executivo, a serem exercidas  
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela  
Consultoria Geral da República, chefiadas pelo  
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e pelo  
Consultor-Geral da República, respectivamente,  
organizadas em carreiras e submetidas a regimes estatutários próprios.  
§ - As autarquias federais serão representadas pelos seus Procuradores cujo regime  
jurídico será o mesmo dos Procuradores da Fazenda Nacional e dos Consultores da República. 
Justificativa: 
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A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo princípio legalidade – e tendo em vista o controle dos 
atos administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – constitui 
mister que extrapola em muito o interesse e serviços que ela envolve, outrossim, exige – como aliás, 
se exige para a tutela dos denominados interesses difusos – que seja atribuída, na esfera federal, a 
única instituição apta normativa e filosoficamente, a esse indelegável oficio. 
O anteprojeto, entretanto, ignorando essas considerações, veda ao Ministério Público Federal a 
representação judicial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atribuições do 
Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
Com isso, deixou-se a União ao desamparo da defesa que atualmente lhe é dada pelo Ministério 
Público Federal exercida com invejável independência porque comprometida apenas com a lei e os 
valores basilares da nacionalidade. 
É necessário, em razão disso, restabelecer, quando ao Ministério Público Federal, a titularidade para 
a representação judicial da União.  
Justamente por abrigar o Ministério Público Federal, dentre suas excelsas funções, a representação 
judicial da Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e ase beneficia dos 
princípios que informam a atuação do custos legis (fiscal da lei), como sejam a independência 
funcional, o compromisso com a legalidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam 
tanto dentro quanto fora da Administração Pública. 
Não é por outra razão que as mais prestigiadas e democráticas constituições da era contemporânea 
atribuem ao Ministério Público, com exclusividade, o encargo de representar em juízo e Estado 
Nacional. 
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v. art. 143), da Grécia (v. art. 102 e seguintes), de 
Moçambique (v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru, de 1979. 
Nos Estados Unidos da América – fonte primordial do constitucionalismo brasileiro – embora sem 
previsão na Carta Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União em juízo quanto 
as funções de fiscal da lei, em um, sistema em que a reverencia à Lei Maior encontrou e mantém sua 
mais elevada consagração histórica. 
Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por simples tradição, que as funções de representante do 
Estado e da sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a responsabilidade de uma 
instituição única, o Ministério Público, tanto na Nação berço do moderno constitucionalismo, como em 
outras em que a democracia veio a ser conquistada quando já se vislumbravam as novas 
perspectivas que o ano 2000 abrirá para a humanidade. 
Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a soberania popular e o interesse público, como 
bases da organização constitucional. Diante disso fácil é ´perceber-se que somente uma instituição 
definida a nível constitucional, atuando com independência e sob o princípio da legalidade – vale 
dizer, orientada pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com a necessária 
eficácia e sem limitações, a fiel defesa do interesse público, de que é titular o Estado de Direito, em 
nome da Nação ele subjacente. 
É oportuno lembrar, bem como a propósito, que o anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a presidência do 
ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312, § 3º, norma em tudo semelhante 
àquela ora sugerida. 
A representação judicial da União, pelo Ministério Público Federal, foi prevista no § 5º do art. 102, 
bem como no art. 103, do Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo. Entretanto, o acolhimento da emenda, em Errata acrescida ao 
referido Substitutivo veio a eliminar, sem discussões no Plenário da Comissão, a mencionada 
representação. 
Salta aos olhos a quebra do Sistema que se empenha em oferecer garantias à independente e 
responsável representação judicial das pessoas jurídicas de direito público, Estados e Distrito Federal 
(art. 55, § 2º), no Capítulo III, do Título IV, da Organização do Estado. 
É inconcebível, por fim, que a defesa da União se exerça sob critérios meramente administrativos – 
por isso mesmo contingentes e discricionários – quando se considera que os bens, os interesses e os 
serviços da União, a serem defendidos (v. arts. 22, 23 e 25 do Projeto), são os da maior relevância 
para a Nação Brasileira como um todo, constituindo patrimônio indisponível e permanente, a ser 
preservado para as futuras gerações de brasileiros.  
Parecer:   
   Reportamos-nos ao Parecer 2p01910-2  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00918 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM HAICKEL (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda modificativa do art. 153, caput, da  
Subseção II, do Capítulo V, do Título IV.  
Dê-se ao art. 153, caput, a seguinte redação:  
Art. 153 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa judicialmente. 
Justificativa: 
Razões de ordem lógica e política recomendam que sejam excluídas, do âmbito das atribuições da 
Procuradoria Geral da União, a “representação extrajudicial” da União e a “consultoria jurídica do 
Poder Executivo e da administração em geral”. 
É que essas atribuições, distintas entre si, não se confundem, ademais, com a representação judicial. 
A representação extrajudicial do Estado, segundo o Projeto de Constituição, é exercida, em caráter 
externo, pelo Presidente da República (v. art. 95, XI, XVIII, XIV, XV e XVI). 
Internamente, no âmbito das relações administrativas, essa representação, consoante o aludido 
Projeto, compete ao Primeiro Ministro, na medida em que a este, como chefe do Governo, cabe 
exercer a direção superior da administração federal (v. art. 101, caput, e art. 108). 
Diante disso, ao atribuir à Procuradoria Geral da união a representação extrajudicial desta, o Projeto 
incorre em contradição – porquanto não só subtrai do Chefe de Estado e do Chefe do Governo e 
representação ínsita às funções de ambos, como também proíbe que a mesma seja delegada aos 
Ministros de Estado, para exercício no âmbito das respectivas competências. 
Quanto à “consultoria jurídica do Poder Executivo e da administração em geral” – posta no texto a ser 
emendado, como contribuição da procuradoria Geral da União -, igualmente dele não deve constar, 
não só em respeito a um mínimo de coerência não deve constar, não só em respeito a um mínimo de 
coerência lógica, mas também em razão de flagrante inconveniência política.  
Com efeito, em primeiro lugar, não pode esquecer que a União – defendida no Projeto como ente 
integrante da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil (v. art. 20, caput) 
– abrange, porque através deles exerce a soberania, os Poderes do Estado: o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 
Em segundo lugar, também há de se levar em conta que a defesa da União em Juízo, muitas vezes, 
impõe ao órgão que a representa propor contra agentes da administração a ação regressiva 
decorrente de danos que os mesmos tenham causados a terceiros, dolosa ou culposamente, pelos 
quais tenha sido responsabilizada a União Federal, com base no disposto no § 1° do art. 44 do 
Projeto. 
Consideradas as duas observações acima feitas, resultam duas conclusões, logicamente 
inafastáveis: 1) a “consultoria jurídica do Poder Executivo e da administração em geral” não pode ser 
atribuição de Procuradoria que se destina a representar a União, como um todo e não apenas um dos 
Poderes nela compreendidos; 2) é inconcebível que o órgão incumbido de aconselhar juridicamente a 
atividade administrativa seja o mesmo órgão encarregado de promover a responsabilidade civil dos 
agentes da administração pública.  
Parecer:   
   Incompatível com a Emenda 2p01928-5, a que demos Parecer favorável e a que nos reportamos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01088 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao artigo 153 do Projeto de Constituição A e emenda supressiva correlata, nos  
termos do art. 23 § 2o. do Reg. Int. da A.N.C., ao artigo 9o. das Disposições Transitórias.  
Texto  
"Suprima-se a seguinte expressão no artigo 153: e exerce as funções de consultoria jurídica  
do Poder Executivo e da administração em geral". 
Justificativa: 
Não pode, qualquer Ministério, a par do assessoramento em matéria de controle legal da 
administração e de direito público interno, prescindir, ou aceitar que se prescinda, de assessoramento 
altamente especializado para as questões de seu interesse precípuo e de seu âmbito próprio e 
peculiar de atuação, de sua atividade-fim. Não se pode fazer abstração das peculiaridades de cada 
Ministério: por um lado, as incumbências comuns a todos os Ministérios de controle legal da 
administração, e, por outro lado, as incumbências próprias a cada Ministério em particular de 
assessoramento especializado para questões que lhe são peculiares, não são auto-excludentes, mas 
necessariamente complementares. As Consultorias Jurídicas hão se ser preservadas, pois estiveram 
sempre voltadas à orientação jurídica da atividade fim de cada Ministério, e não de sua atividade-
meio, a administração.  
Não é possível a qualquer Ministério conter exclusivamente com os serviços de advocacia em matéria 
de controle da administração e de direito público, e descuidar do assessoramento altamente 
especializado de que necessita para as questões de seu âmbito próprio de atuação. Submeter as 
Consultorias Jurídicas dos Ministérios a um novo órgão colidiria com a ideia básica da 
descentralização, subjacente a todo o atual Projeto de Constituição; criaria, ademais, um mecanismo 
essencialmente na-funcional, que faria abstração das peculiaridades de cada Ministério. Não se pode 
pretender que os distintos Ministérios, dadas as suas peculiaridades, deixem de contar com os 
serviços de suas próprias Consultorias Jurídicas, como em toda a sua história. Os Ministérios 
militares jamais poderão deixar de contar com os seus próprios Consultores, conhecedores profundos 
de suas normas e de sua vida interna. O Ministério das Relações Exteriores, em contato diário e 
constante com as Chancelarias tão bem equipadas de vários países jamais poderá deixar de contar 
com seus próprios Consultores, especialistas em direito internacional. O Ministério da Industria e 
Comercio não poderá jamais deixar de contar com os serviços de especialistas em direito comercial. 
O Ministério do Trabalho jamais poderá deixar de contar com seus próprios Consultores, especialistas 
em direito do trabalho. E assim por diante, em relação a cada Ministério. A preservação das 
Consultorias Jurídicas dos Ministérios é uma necessidade e um imperativo para a boa orientação 
jurídica do Poder Executivo.  
Parecer:   
   O texto do projeto sistematizado defere à Procuradoria Geral da República atribuições da mais alta 
relevância, inclusive as que a emenda pretende suprimir.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01466 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Emenda supressiva do art. 153, da Subseção II  
e aditiva ao inciso VII, do art. 158, da Seção II, do Capítulo V, do Título IV.  
Suprima-se o art. 153 e acrescente-se, ao inciso VII, do art. 158, as seguintes expressões:  
Art. 158. - ................................  
VII - ..., salvo, quanto ao Ministério  
Público Federal, a representação judicial da  
união. A lei disporá sobre o exercício dessa  
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representação, de forma não cumulativa com a das  
demais funções do Ministério Público Federal,  
podendo atribuí-la, onde não houver Vara da  
Justiça Federal, mediante delegação, aos  
Procuradores dos Estados ou dos Municípios. 
Justificativa: 
A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo princípio legalidade – e tendo em vista o controle dos 
atos administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – constitui 
mister que extrapola em muito o interesse e serviços que ela envolve, outrossim, exige – como aliás, 
se exige para a tutela dos denominados interesses difusos – que seja atribuída, na esfera federal, á 
única instituição apta normativa e filosoficamente, a esse indelegável oficio. 
O anteprojeto, entretanto, ignorando essas considerações, veda ao Ministério Público Federal a 
representação judicial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da órbita das atribuições do 
Ministério Público Federal a representação judicial da União. 
Com isso, deixou-se a União ao desamparo da defesa que atualmente lhe é dada pelo Ministério 
Público Federal exercida com invejável independência porque comprometida apenas com a lei e os 
valores basilares da nacionalidade. 
É necessário, em razão disso, restabelecer, quando ao Ministério Público Federal, a titularidade para 
a representação judicial da União.  
Justamente por abrigar o Ministério Público Federal, dentre suas excelsas funções, a representação 
judicial da Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e ase beneficia dos 
princípios que informam a atuação do custos legis (fiscal da lei), como sejam a independência 
funcional, o compromisso com a legalidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam 
tanto dentro quanto fora da Administração Pública. 
Não é por outra razão que as mais prestigiadas e democráticas constituições da era contemporânea 
atribuem ao Ministério Público, com exclusividade, o encargo de representar em juízo e Estado 
Nacional. 
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v. art. 143), da Grécia (v. art. 102 e seguintes), de 
Moçambique (v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru, de 1979. 
Nos Estados Unidos da América – fonte primordial do constitucionalismo brasileiro – embora sem 
previsão na Carta Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União em juízo quanto 
as funções de fiscal da lei, em um, sistema em que a reverencia à Lei Maior encontrou e mantém sua 
mais elevada consagração histórica. 
Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por simples tradição, que as funções de representante do 
Estado e da sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a responsabilidade de uma 
instituição única, o Ministério Público, tanto na Nação berço do moderno constitucionalismo, como em 
outras em que a democracia veio a ser conquistada quando já se vislumbravam as novas 
perspectivas que o ano 2000 abrirá para a humanidade. 
Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a soberania popular e o interesse público, como 
bases da organização constitucional. Diante disso fácil é ´perceber-se que somente uma instituição 
definida a nível constitucional, atuando com independência e sob o princípio da legalidade – vale 
dizer, orientada pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com a necessária 
eficácia e sem limitações, a fiel defesa do interesse público, de que é titular o Estado de Direito, em 
nome da Nação ele subjacente. 
É oportuno lembrar, bem como a propósito, que o anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a presidência do 
ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312, § 3º, norma em tudo semelhante 
àquela ora sugerida. 
É inconcebível, por fim, que a defesa da União se exerça sob critérios meramente administrativos – 
por isso mesmo contingentes e discricionários – quando se considera que os bens, os interesses e os 
serviços da União, a serem defendidos (v. arts. 22, 23 e 25 do Projeto), são os da maior relevância 
para a Nação Brasileira como um todo, constituindo patrimônio indisponível e permanente, a ser 
preservado para as futuras gerações de brasileiros.  
Parecer:   
   Em todos ou em quase todos os Estados foi separada a defesa da Lei da defesa dos atos, 
frequentemente ilegais, praticados pela Administração Pública.  
A Emenda confunde a duas funções num mesmo órgão.  
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O Projeto procura retirar do Ministério Público atribuições que comprometem sua imparcialidade.  
Escreveu Rui Barbosa:  
"O órgão da Justiça Pública não é um patrono de causas, intérprete parcial de conveniências, 
coloridas com mais ou menos mestria: é, rigorosamente, a personificação de uma alta magistratura. A 
lei não o instituiu solicitador das pretensões contestáveis do erário, de seus interesses injustos: 
mandou-o, pelo contrário, em todos os feitos, aonde servisse," dizer do Direito ", isto é, trabalhar 
imparcialmente na elucidação da Justiça". 
 
   
   EMENDA:01480 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 153 do Projeto de Constituição  
(A), elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
Art. 153 - A representação judicial da União  
será exercida pela Procuradoria-Geral da União.  
§ 1o. - Nas causas de natureza fiscal e na  
cobrança do crédito tributário inscrito em dívida  
ativa, a União será representada judicialmente  
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
§ 2o. - As autarquias federais serão  
representadas judicialmente por seus serviços jurídicos próprios.  
§ 3o. - A Procuradoria Geral da União tem por  
chefe o Procurador-Geral da União, de livre  
nomeação pelo Presidente da República, dentre  
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de  
notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 4o. - Os Procuradores da União, da Fazenda  
Nacional e os integrantes dos serviços jurídicos  
das autarquias federais ingressarão nos cargos  
iniciais das respectivas carreiras mediante  
concurso público de provas e títulos, sendo-lhes  
assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério  
Público, quando em dedicação exclusiva.  
§ 5o. - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República regulará a Procuradoria  
Geral da União, a Procuradoria Geral da Fazenda  
Nacional e os serviços jurídicos das autarquias federais.  
§ 6o. - Nas comarcas do interior a defesa da  
União poderá ser confiada aos procuradores dos  
Estados ou dos Municípios ou a advogados devidamente credenciados. 
Justificativa: 
A presente emenda vida organizar os serviços jurídicos da União, de forma racional, aproveitando, 
onde possível, a estrutura, já existente, concentrando-se na eliminação das grandes distorções 
existentes no setor. 
É criada a Procuradoria-Geral da União para a representação judicial da União, salvo no que tange: 
1 – às causas de natureza fiscal e à cobrança do crédito tributário, que competirão à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, entidade já existente e especializada na matéria e que passa a assumir 
os encargos da representação judicial; 
2 – às autarquias federais, que continuam representadas judicialmente pelos seus serviços jurídicos 
próprios. 
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A criação da Procuradoria-Geral da União separa as atribuições próprias de Ministério Público 
daquelas próprias de Defesa Judicial da União, que estão todas concentradas na procuradoria da 
República, especializando-se esta última como órgão do Ministério Público.  
Parecer:   
   Optamos pelo texto sintético da Emenda 2p01928-5.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01852 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Ao artigo 153 (disposições permanentes) e ao  
artigo 9o. (disposições transitórias) do Projeto  
aprovado pela Comissão de Sistematização, sejam  
dadas as seguintes redações:  
Artigo 153 - À Advocacia da União compete:  
I - representar, judicial e  
extrajudicialmente, a União e suas Autarquias;  
II - representar a Fazenda Nacional junto ao  
Tribunal de Contas da União;  
III - exercer as funções de consultoria e de  
assessoramento jurídicos do Poder Executivo e da  
Administração Federal em geral;  
IV - promover a cobrança da dívida ativa da  
União e de suas Autarquias.  
§ 1o. - O Advogado-geral da União será  
nomeado pelo Presidente da República, escolhido  
entre brasileiros maiores de 35 (trinta e cinco)  
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  
§ 2o. - Os Advogados da União ingressarão na  
carreira mediante concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. - Lei Complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, estabelecerá a  
organização, o funcionamento e a estrutura da Advocacia da União.  
§ 4o. - Nas comarcas do interior, a defesa da  
União poderá ser atribuída aos procuradores dos Estados.  
............................................  
Disposições Transitórias - Artigo 9o. - O  
Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias,  
contados da data da promulgação desta  
Constituição, encaminhará ao Congresso Nacional os  
projetos de lei complementar referentes ao  
Ministério Público e à Advocacia da União.  
§ 1o. - Aos atuais membros do Ministério  
Público Federal fica facultada a opção, em caráter  
irretratável, entre as carreiras do Ministério  
Público e da Advocacia consultiva, que ocupem  
cargos efetivos ou empregos permanentes na  
Administração Pública Federal, direta ou autárquica.  
§ 2o. - Enquanto não aprovadas as leis  
complementares a que se refere o "caput", deste  
artigo, as novas atribuições da Advocacia da União  
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serão exercidas pelos que a integrarem, como se dispuser em regulamento.  
§ 3o. - Os atuais integrantes do quadro  
suplementar dos Ministério Público do Trabalho e  
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas  
funções, passam a integrar o quadro da respectiva carreira. 
Justificativa: 
Em estágios anteriores, esta Assembleia Nacional Constituinte já consagrou a tese segundo a qual o 
Ministério Público Federal não deve exercer a representação judicial da União, mister este que deve 
ser confiado à advocacia do Estado, reservando-se à instituição sua dedicação especifica à 
fiscalização da aplicação da lei e à promoção das ações públicas cíveis e criminais. Aliás, o projeto 
da Comissão de Sistematização, em um de seus muitos acertos, veda aos membros do Ministério 
Público o exercício da advocacia, o que basta para bem caracterizar a independência que o “parquet” 
deve possuir para bem exercitar suas especiais responsabilidades.  
A presente emenda substitutiva reserva no texto constitucional a mesma finalidade do projeto 
emendado. Apenas aperfeiçoa o texto, ensejando o surgimento da Advocacia da União, designação 
esta que torna a nova organização inconfundível e devidamente distinta e distante do Ministério 
Público. Por outro lado, inovando o projeto quando introduz no texto constitucional a figura e o 
relevante papel do Advogado, ente “indispensável” à administração da justiça, sendo inviolável, por 
seus atos e manifestações, nos limites da lei”, nada mais lógico que designar de Advogado da união 
aquele que, dentro de uma organização própria, a represente judicial e extrajudicialmente, Deixe-se 
pois, aos membros do Ministério Público, que não são advogados, embora Bacharéis em Direito, a 
designação de Procuradores. 
Assim, a emenda ao artigo 9º das disposições transitórias, igualmente aperfeiçoadora do texto do 
projeto da Sistematização, define de imediato o funcionamento da Advocacia da União, assegurando 
a integração dos atuais componentes da advocacia consultiva, que ocupam cargos efetivos ou 
empregos permanentes na Administração Pública Federal, direta ou autárquica, naquela nova 
Carreira, sem se omitir o direito à opção em caráter irretratável, aos atuais membros do Ministério 
Público Federal. 
Por fim, o texto faz justiça aos que, integrando o quadro suplementar dos Ministérios Públicos do 
Trabalho e Militar, e que neles tenham adquirido estabilidade, no sentido de permitir-lhes integrar o 
quadro das respectivas carreiras. 
Esta emenda, ao criar um e indivisível a Advocacia da União, representa um avanço de grande 
interesse público e social, sem promover despesas maiores ao Tesouro, uma vez que, reunindo 
servidores de atividades comuns, embora de lotação dispersa, congrega uma força de trabalho 
necessária à implantação de um serviço que, há muito, se faz necessário do País. Note-se que à 
Advocacia da União são alçados apenas servidores efetivos, sem brechas a aproveitamentos 
espúrios e indesejáveis. 
É a justificação. 
Parecer:   
   Pretende o nobre Constituinte Autor da presente emenda, no art. 153 e 9o. das Disposições 
Transitórias, do Projeto de Constituição "A", dar novas redações a aqueles dispositivos.  
Vê-se que tais artigos criam a figura da Advocacia da União.  
Justifica o legislador que a emenda vem aperfeiçoar o texto do Projeto.  
Entendemos que a criação de tal instituto conflita, sobremaneira, com a sistemática já adotada em 
fases anteriores para a elaboração de texto constitucional. Por conseguinte, não é viável a sua 
introdução, em razão de estudos que não adequaram como função essencial tal categoria no ramo da 
Advocacia.  
Em assim sendo, somos pela rejeição dessa emenda. 
 
   
   EMENDA:01910 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 141  

 

Texto:   
   Emenda modificativa do art. 153, caput e seus  
parágrafos 1o. e 4o., da Subseção II, da Seção I,  
do Capítulo V, bem como aditiva ao inciso III, do  
art. 65, modificativa do inciso XI do mesmo  
artigo, da Seção IV, do Capítulo I, do art. 95 da  
Seção II, do Capítulo II, todos do Título IV, Da  
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, e  
aditiva ao art. 9o., do Ato das Disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias  
Dê-se ao art. 153. caput, e aos parágrafos 1o. e 4o. a seguinte redação:  
Art. 153 - A Procuradoria Geral da União é o órgão que a representa judicialmente.  
§ 1o. - A Procuradoria Geral da União tem por chefe o Procurador Geral da União, nomeado pelo  
Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico  
e reputação ilibada, submetendo-se previamente ao Senado Federal sua escolha e a sua 
exoneração.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Nas comarcas do interior, a representação judicial da União poderá ser  
delegada aos Procuradores dos Estados ou dos Municípios.  
Acrescente-se, em consequência, ao:  
Art. 65, inciso III, uma alínea:  
e) ..........................................  
f) do Procurador Geral da União.  
Dê-se ao inciso IX, do art. 65, a seguinte redação.  
Art. 65 - ..................................  
IX - aprovar, por maioria absoluta e por voto  
secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-  
Geral da República e do Procurador Geral da União,  
antes do termo do seu mandato.  
Dê-se ao inciso II, do art. 95, a seguinte redação:  
Art. 95 - ..................................  
II - nomear, após aprovação pelo Senado  
Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal  
e dos Tribunais Superiores, os chefes de missão  
diplomática de caráter permanente, os governadores  
de Territórios, o Procurador Geral da República, o  
Procurador Geral da União, o presidente e os diretores do Banco Central.  
Acrescente-se ao art. 9o. do Ato dos Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias,  
os seguintes parágrafos.  
§ - Lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, disporá sobre a  
representação extrajudicial da União e a  
consultoria Geral da Fazenda Nacional e pelo  
Consultoria Geral da República, chefiadas pelo  
Procurador Geral da Fazenda Nacional e pelo  
Consultor Geral da República, respectivamente,  
organizadas em carreiras e submetidas a regimes estatutários próprios.  
§- As Autarquias federais são representadas  
pelos seus Procuradores, cujo regime jurídico será  
o mesmo dos Procuradores da Fazenda Nacional e dos Consultores da República. 
Justificativa: 
Sendo Poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, inconcebível é que o chefe da 
Procuradoria Geral da União – cuja iniciativa é necessária não só para a solução dos conflitos entre 
particulares e o Estado, mas também nos litígios entre os Poderes – fique absolutamente 
subordinado ao Presidente da República. 
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Imprescindível, por isso, é que o chefe da Procuradoria Geral da União goze da confiança não só do 
Presidente da República, mas também do Legislativo, que deve participar, necessariamente, do 
processo de sua investidura e de sua eventual destituição. 
Além disso, a demissibilidade ad nutum faz com que as relevantes atribuições da Procuradoria Geral 
da União sejam exercidas em caráter precário, sujeitando-se de imediato às pressões de toda ordem 
que a fiel defesa dos bens da Nação quase sempre suscita. 
Quando à representação da União nas comarcas do interior – atribuída no § 4º supletivamente a 
advogados credenciados – a sugerida supressão se evidencia necessária para manter-se a coerência 
sem face do § 2° do mesmo artigo, que estabelece o ingresso nos cargos iniciais da carreira somente 
por concurso público de provas e títulos. Isto significa que o exercício da defesa judicial da União só 
pode ser conferido a quem tenha as garantias decorrentes dessa forma de ingresso e vínculo com a 
administração pública. 
No que concerne à representação extrajudicial e à consultoria jurídica do Poder Executivo, bem como 
a representação das autarquias federais, a emenda leva em conta a relevância e as características 
próprias dessas atividades, que, sendo distintas da representação judicial da União, não se 
confundem também com as atividades comuns da administração pública e merecem, por isso 
mesmo, tratamento especifico em leis complementares próprias.  
Parecer:   
   A emenda em causa discrepa, no particular, da emenda "Centrão", à qual, aqui, adiro.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01928 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 153 a seguinte redação:  
"Art. 153 - À Procuradoria-Geral da União  
incumbe, diretamente ou através de órgão  
vinculado, a representação judicial e  
extrajudicial da União, e a coordenação e  
orientação das atividades de consultoria e  
assessoramento jurídicos do Poder Executivo e da administração em geral." 
Justificativa: 
O tratamento constitucional da Procuradoria-Geral da União, tal como posto no artigo 153 do projeto, 
comete exclusivamente a esse órgão toda a representação judicial e extrajudicial da União, e também 
todas as atividades de consultoria jurídica da Administração Pública Federal. Inviabiliza, dessarte, a 
manutenção dos serviços incumbidos da representação da Fazenda Nacional, em juízo e fora dele, 
na cobrança da dívida federal, bem como desses das autarquias federais, e ainda dos órgãos de 
assessoramento jurídico dos Ministérios, hoje integrados na legalidade denominada Advocacia 
Consultiva da União.  
A Emenda proposta, ao possibilitar que a representação, judicial e extrajudicial, da União pela 
Procuradoria-Geral da União, se faça diretamente ou por órgão vinculado, quer viabilizar que a 
legislação complementar prevista no § 2º do mesmo artigo 153, ao estabelecer e organizar a 
Procuradoria-Geral da União, disponha dobre a conveniência de manter órgão especializado nas 
causas referentes à matéria fiscal, sobretudo na cobrança de créditos tributários inscritos em dívida 
ativa. 
De outra parte, quando agora se quer atribuir à Procuradoria-Geral da União apenas a coordenação e 
orientação das atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e da 
administração em geral, por igual possibilita a manutenção dos atuais serviços jurídicos dos diversos 
Ministérios e autarquias, com atribuições meramente consultivas, as quais, no entanto, devidamente 
integradas no sistema de consultoria jurídica da administração federal, encabeçado pela 
Procuradoria-Geral da União como instancia máxima, ficam subordinados à coordenação 
organizacional e funcional dessa, e também vinculados com obrigatoriedade à sua orientação nas 
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atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, extensiva em caráter normativo a todos os 
órgãos e entidades da administração federal.  
Parecer:   
   De acordo com a Justificativa.  
Pela aprovação. 
 
 
  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 I 
DO PODER LEGISLATIVO 
[...] 
CAPÍTULO V 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS Á ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
SEÇÃO I 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
[...] 
SEÇÃO II 
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
Art. 156. A Advocacia-Geral da União é a Instituição que a representa, judicial e extrajudicialmente, e 
exerce as funções de consultoria Jurídica do Poder Executivo e da administração em geral. 
Parágrafo 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre 
nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada. 
Parágrafo 2º Os advogados da União ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante concurso 
público de provas e títulos, sendo-lhes assegurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, 
quando em dedicação exclusiva. 
Parágrafo 3º Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá e organizará a 
Advocacia Geral da União. 
Parágrafo 4º A lei regulará a defesa da União nas comarcas do interior. 
[...] 
 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 
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34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 

     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 

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



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 146  

 

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"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
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FASE U 

   EMENDA:00033 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (S/P/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o., do art. 137, do Projeto de  
Constituição B - Redação para o Segundo Turno de  
Discussão e Votação, a seguinte redação:  
"§2o. - O ingresso nas classes iniciais das  
carreiras da instituição de que trata este artigo,  
far-se-á mediante concurso público de provas e títulos'. 
Justificativa: 
O texto aprovado, pelo Plenário no 1º Turno, resultou não só na fusão das Emendas dos Deputados Roberto 
Brant (nº 1928), Dep. Mello Reis (Destaque 357 – 910), Dep. José da Conceição (Emenda 1834) e Dep. Ivo 
Mainardi (Destaque 134 – Emenda 137), como também de acordo entre as lideranças do PMDB, PFL, PDS, 
PDT, PT, PL, OSB, PDC, PCB e PCdoB.  
Foi grafado no plural – “o ingresso nas classes iniciais das carreiras de que trata este artigo” – porque tinha por 
escopo estabelecer tal regra não só para as carreiras da Advocacia-Geral da União, de que trata o caput, como 
também para a carreira de Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a que se refere o § 5º, integrantes da 
nova instituição. 
Desse modo, a redação dada pelo “Projeto de Constituição – B – Redação para o segundo Turno de 
Discussão e Votação” importa em alteração de fundo e não meramente de forma, pois a mesma expressão 
grafada no singular, dá a ideia de se dirigir a uma única carreira, o que não corresponde ao texto aprovado. 
Por essas razões, a presente Emenda restabelece o texto aprovado no 1º Turno. 
Parecer:   
   A emenda visa a corrigir erro de técnica legislativa, passando para o plural a referência às classes iniciais 
das carreiras, conforme foi aprovado em primeiro turno. Trata-se, assim, de correção de erro.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00080 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   Art. 137, § 2o. - Onde se lê  
"O ingresso na classe inicial da carreira..."  
Leia-se  
"O ingresso nas classes iniciais das carreiras..." 
Justificativa: 
Esta foi a forma aprovada em 1º Turno pelo plenário, não se justificando, portanto, sua alteração, já que a 
relação resultou de acordo de liderança. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda no. 2T00033-2. 
 
   
   EMENDA:00337 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o., do art. 137, do Projeto de Constituição B - Redação para o Segundo Turno de  
Discussão e Votação, a seguinte redação:  
"§ 2o. - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo  
far-se-á mediante concurso público de provas e títulos". 
Justificativa: 
O Texto do § 2o do art. 156, aprovado pelo Plenário, no 1º Turno, estava assim redigido: 
“2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras de que trata este artigo dar-se-á mediante concurso público de 
provas e títulos”. 
Essa redação decorreu de fusão de Emendas dos Deputados Mello Reis, Roberto Brant, José da Conceição e 
Ivo Mainardi, sendo aprovada graças a acordo de lideranças dos diversos Partidos, tudo após longa 
negociação.  
O emprego do plural, na expressão “nas classes iniciais das carreiras” traduziu o objetivo de estabelecer a 
obrigatoriedade do concurso público para ingresso em todas as carreiras que serão integradas à nova 
introdução.  
Aliás, no § 4o, do mesmo artigo, como aprovado no 1º turno, havia, de novo referência a carreiras no plural. 
Entretanto, no “Projeto de Constituição – B”, do Relator o dispositivo – agora § 2° do art. 137 – foi redigido no 
singular como se tratasse de simples questão da redação, o que não procede, pois dessa forma estar-se-ia 
deixando de exigir o concurso público para ingresso nas demais carreiras, como as de Procurador da Fazenda 
Nacional, Procurador Previdenciário etc. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do parecer à emenda no. 2T00033-2. 
 
   
   EMENDA:00369 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS DE'CARLI (PTB/AM) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 3o. do artigo 137, do Título IV, Capítulo IV, Seção II, da Advocacia  
Geral da União  
Suprima-me o § 3o. do artigo 137. 
Justificativa: 
   No artigo 137, o Projeto institui a Advocacia Geral da União, com a atribuição de representa-la judicial e 
extrajudicialmente, conferindo-lhe, ainda, nos termos de lei complementar, atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
   A representação judicial da União compreende, evidentemente, a cobrança dos créditos tributários e todas as 
ações que lhes digam respeito, como qualquer condenatória, constitutiva, declaratória ou mandamental, na 
condição de autora, ré, assistente ou oponente. 
   Nenhuma razão existe, portanto, para que a Constituição da República reserve à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – como o faz no parágrafo proposto – uma parcela de atividade que já se acha 
compreendida na mencionada representação judicial. 
   O parágrafo em questão, em verdade, se revela odioso, na medida em que reserva aos integrantes de um 
específico setor da administração, justamente a parcela menos árdua da atividade de representação judicial da 
União e que lhes pode vir a propiciar, sob forma de honorários, vantagens financeiras em detrimento do 
sempre sacrificado contribuinte brasileiro. 
   Do ponto de vista de técnica constitucional, ademais, o injustificável, parágrafo mostra-se ainda mais 
absurdo, porquanto alça ao nível da Lei Maior simples questão de divisão de trabalho, como a outorga de 
“status” próprio dos agentes políticos a um órgão que se situa no contexto da Administração Pública, em plano 
inferior ao do Ministério em que está inserido. 
   A não se suprimir o parágrafo, por que também não se definir, na Constituição, as atribuições dos outros 
órgãos integrantes do Ministério da Fazenda? É por que não explicitar, também, para os outros órgãos da 
Advocacia Geral da União, as demais atribuições que o malsinado parágrafo excluiu da “parte do leão”? 
   Parecer:   
   Tem em vista a presente emenda a supressão do § 3o. do art. 137 que atribui à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional a competência para a representação da União na execução da dívida ativa de natureza 
tributária.  
Essa competência se justifica na circunstância da alta relevância que tem a cobrança dos créditos da União, 
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razão por que deveria ela, como foi, ser atribuída a Órgão específico, evitando assim, como ocorre hoje em 
que tal atribuição se confunde com outras genéricas do Ministério Público Federal na representação jurídica da 
União, não atue o Poder Público com aquela presteza que se impõe, na cobrança dos créditos do Poder 
Público.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00396 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No art. 86, item XVII, da Parte Permanente do Vencido, a expressão "Procurador-Geral da  
União" configura-se como erro, considerado o disposto no artigo 137 e seus parágrafos.  
Assim, aquela expressão deve ser substituída por  
"ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO", a mesma encontrada no § 1o. do já mencionado artigo 137. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda corrige erro manifesto, constatado na publicação do Projeto B, motivo por que a acolhemos 
integralmente.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00708 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MELO (PMDB/AC) 
Texto:   
   No art. 86, item XVII, da Parte Permanente do Vencido, a expressão "Procurador-Geral da  
União" configura-se como erro, considerando o disposto no artigo 137 e seus parágrafos.  
Assim, aquela expressão deve ser substituída por "Advogado-Geral da União", a mesma  
encontrada no § 1o. do já mencionado artigo 137. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda corrige erro manifesto, constatado na publicação do Projeto B, motivo por que a acolhemos 
integralmente.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00773 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda supressiva do artigo 137 e seus parágrafos, da Seção II, do Capítulo IV, do Título IV.  
Suprima-se o artigo 137 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo princípio da legalidade – e tendo em vista o controle dos atos 
administrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes estatais – constitui mister que 
extrapola em muito o âmbito dos critérios de mera administração. 
   A relevância dos bens, interesses e serviços que ela envolve exige – como, aliás, se exige para a tutela dos 
denominados interesses difusos – que seja atribuída, na esfera federal, à única instituição apta, normativa e 
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filosoficamente, a esse indelegável ofício: a Procuradoria Geral da República, órgão indissociado do Ministério 
Público Federal. 
   A norma que se pretende suprimir cria a Advocacia Geral da União, com funções de representação judicial e 
extrajudicial da União, e atribuiu-lhe atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, 
conforme for disposto em lei complementar. 
   Trata-se de uma onerosa, inútil e perigosa inovação no Direito Constitucional brasileiro, sem precedentes nas 
constituições dos povos cultos. 
   É onerosa, porque o ambicioso e amplo leque de competência proposto para esse novo órgão da 
Administração, por certo acarretará vultosas despesas de criação, instalação e manutenção, dignas de mais 
um dos seus legendários “elefantes brancos. ” 
   É inútil, porque, na realidade, o novo órgão passaria a exercer as atribuições que já estão sendo exercidas 
com proficiência por outros órgãos, como a Procuradoria Geral da República, no caso da representação 
judicial; a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no da representação extrajudicial; a Consultoria Geral da 
República, no da consultoria jurídica; e as Assessorias Jurídicas dos Ministérios, no do assessoramento 
jurídico. E, enfim, perigosa, para a Administração e para o contribuinte, porque um órgão de tamanha 
dimensão e com tão grandes e relevantes funções poderá servir de instrumento de manobra de eventuais 
detentores do poder, com convicções menos patrióticas. 
   As considerações ora colocadas sugerem a indagação seguinte a quem aproveitaria, na atual conjuntura 
política, a transformação da Consultoria Geral da República num super poder exclusivamente submetido ao 
Presidente da República, a custa do esvaziamento do Ministério Público Federal, justamente agora que, pelo 
novo texto constitucional, ele terá maior independência para zelar pela coisa pública? 
   A permanência do texto do artigo 137 constitui uma agressão ao princípio dos freios e contrapesos (de 
Montesquieu), porquanto, enquistado na Constituição e sendo seu titular nomeado e exonerado ao nuto do 
Poder Executivo, sem a participação do Legislativo, o Super-Órgão poderá atuar com a desenvoltura de quem 
não tem compromisso com o povo, nem com os demais Poderes, mas que será sempre dócil àquele que o tem 
nas mãos – em suma, um Super Poder ao serviço exclusivo do chefe do Executivo e sem qualquer dever ou 
controle em face do Poder Legislativo. 
   Não será isso a mais patente negação do princípio da autonomia e do equilíbrio dos Poderes? Não estará 
sendo restaurada, sob o disfarce da Advocacia da União, a supremacia do Poder Executivo e o pleno arbítrio 
do Presidente da República? 
Parecer:   
   Propõe-se, com a presente Emenda, a supressão do art. 137, que trata da Advocacia Geral da União.  
Alega o nobre Autor da Emenda, em prol da respectiva iniciativa, a desnecessidade de tal órgão cujas 
atribuições já são hoje exercidas "com proficiência por outros órgãos", em que se inclui o Ministério Público.  
Foi justamente para desatrelar o Ministério Público da vinculação funcional com qualquer Poder, notoriamente 
o Executivo, entregando a representação judicial da União e dos Estados aos respectivos serviços jurídicos, 
que se institui a Advocacia Geral da União e se determina que as correspondentes atribuições suas, nos 
Estados e no Distrito Federal, sejam exercitadas pelas respectivas Procuradorias.  
Com a criação desse Órgão, pode, então, o Ministério Público exercitar mais desenvoltamente sua nobre 
missão de fiscal do cumprimento da lei no mais amplo sentido, tendo em vista, notadamente, os interesses 
gerais da coletividade.  
Releva notar que, como não se propõe, ao lado da supressão em causa, o retorno das competências que 
passariam à Advocacia da União, a defesa dos respectivos interesses ficariam sem ter um órgão para 
promovê-la.  
Somos, pelas precedentes razões, contrários à aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01007 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO § 3 DO ART. 137 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO (B) 
Justificativa: 
   Pretende-se a supressão do parágrafo 3º do art. 137 do Projeto de Constituição (B), face o caráter 
aparentemente centralizador da ordem, nas mãos da Procuradoria da Fazenda Nacional, e que, em tese, 
resultará na ineficácia das pretendidas execuções de natureza tributária, pela formação de seguimento 
representativo da União, de natureza especial. 
   2. Sabe-se que, historicamente, a execução da dívida ativa coube à Procuradoria da República. Com a 
criação, nos termos do Projeto de Constituição, da Advocacia Geral da União, esta será inequivocamente a 
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responsável, segundo os setores de que se comporá, pela representação judicial da União, inclusive no que 
respeita à execução das dívidas ativas, inclusive aquelas de natureza tributária. 
   3. Ora, reservar a cobrança de tais dívidas à Procuradoria da Fazenda Nacional, como está no texto é 
institucionalizar tal Procuradoria como órgão, retirando-a, praticamente, da esfera da Advocacia Geral da 
União, que sobre ela não poderá exercer o comando jurídico administrativo como quer o processo político 
institucional. 
   Ademais, as diversas execuções da dívida ativa com que se defrontará aquela Advocacia da União, muitas 
delas cobradas juntamente com a dívida tributária em relação a cada devedor não autorizam que uma parcela 
de execução fique a cargo da Advocacia Geral da União e outra parte fique sob a representação da 
Procuradoria da Fazenda Nacional. 
   Por último, ainda que aquela Procuradoria da Fazenda Nacional se integre à Advocacia Geral da União, tal 
dispositivo parece criar uma dupla atuação não recomendável, sob o prisma desta instituição considerada no 
texto como órgão central do sistema representativo.  Melhor será, portanto, fortalecer a Advocacia Geral da 
União, suprimindo-se do texto já aprovado aquela norma e deixando ao legislador que organiza aquele órgão 
como bem lhe convenha, setorialmente, por consideradas a homogeneidade das funções administrativas que 
representará em Juízo, não como abruptamente esta representado no texto do projeto ora aprovado. Pois 
como está, cria-se um privilégio sem nenhum embasamento técnico-científico. 
Parecer:   
   Tem em vista a presente emenda a supressão do § 3o. do art. 137 que atribui à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional a competência para a representação da União na execução da dívida ativa de natureza 
tributária.  
Essa competência se justifica na circunstância da alta relevância que tem a cobrança dos créditos da União, 
razão por que deveria ela, como foi, ser atribuída a Órgão específico, evitando assim, como ocorre hoje em 
que tal atribuição se confunde com outras genéricas do Ministério Público Federal na representação jurídica da 
União, não atue o Poder Público com aquela presteza que se impõe, na cobrança dos créditos do Poder 
Público.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01008 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUPRIMIR DO ART. 137 CAPUT, DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (B)  
... "que dispuser sobre sua organização e funcionamento"... 
Justificativa: 
   Na lei não podem existir palavras ou contraditórias. E, efetivamente, diante do teor do art. 137 e do §1º, do 
art. 34 – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ocorre contradição. Com efeito, o art. 137, caput, 
fixa que lei complementar disporá sobre sua organização e funcionamento; enquanto o §1º do art. 34, 
supracitado prescreve que projeto de lei disporá sobre a organização e o funcionamento da Advocacia Geral 
da União. Sem embargo, tratando-se não de competência, de atribuição, a organização e o funcionamento de 
um órgão deve ser objeto de Projeto de Lei, como aliás ocorrerá com o Ministério Público (vide art. 133, §2º, 
infine). É a boa técnica legislativa. 
Parecer:   
   Tem por objetivo a Emenda a supressão, no caput do art. 137, da expressão "que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento", que sucede à expressão "lei complementar".  
A Supressão sugerida é calçada no argumento de que não cabe editar lei complementar sobre organização e  
funcionamento, questões que, por sua natureza, seriam apropriadas de serem reguladas por lei ordinária.  
Não vemos em que a lei complementar que pormenorizará as atribuições genéricas de consultoria e 
assessoramento do Poder Executivo, deferida à Advocacia Geral da União, não possa incluir disposições 
sobre organização e funcionamento desse órgão, exemplo nos dá a vigente legislação com a Lei 
Complementar relativa ao Conselho Nacional da Magistratura, que inclui, entre as disposições relativas a 
competência e atribuições desse órgão do Poder Judiciário, as relativas à sua organização e funcionamento.  
Somos, assim, pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:01167 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda supressiva do § 3o. do artigo 137, do Título IV, Capítulo IV, Seção II, da Advocacia  
Geral da União.  
Suprima-se o § 3o. do artigo 137. 
Justificativa: 
No artigo 137, o Projeto institui a Advocacia Geral da União, com a atribuição de representa-la judicial e 
extrajudicialmente, conferindo-lhe, ainda, nos termos de lei complementar, atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
   A representação judicial da União compreende, evidentemente, a cobrança dos créditos tributários e todas as 
ações que lhes digam respeito, como qualquer condenatória, constitutiva, declaratória ou mandamental, na 
condição de autora, ré, assistente ou oponente. 
   Nenhuma razão existe, portanto, para que a Constituição da República reserve à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – como o faz no parágrafo proposto – uma parcela de atividade que já se acha 
compreendida na mencionada representação judicial. 
   O parágrafo em questão, em verdade, se revela odioso, na medida em que reserva aos integrantes de um 
específico setor da administração, justamente a parcela menos árdua da atividade de representação judicial da 
União e que lhes pode vir a propiciar, sob forma de honorários, vantagens financeiras em detrimento do 
sempre sacrificado contribuinte brasileiro. 
   Do ponto de vista de técnica constitucional, ademais, o injustificável, parágrafo mostra-se ainda mais 
absurdo, porquanto alça ao nível da Lei Maior simples questão de divisão de trabalho, como a outorge de 
“status” próprio dos agentes políticos a um órgão que se situa no contexto da Administração Pública, em plano 
inferior ao do Ministério em que está inserido. 
   A não se suprimir o parágrafo, por que também não se definir, na Constituição, as atribuições dos outros 
órgãos integrantes do Ministério da Fazenda? É por que não explicitar, também, para os outros órgãos da 
Advocacia Geral da União, as demais atribuições que o malsinado parágrafo excluiu da “parte do leão”? 
Parecer:   
   Tem em vista a presente emenda a supressão do § 3o. do art. 137 que atribui à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional a competência para a representação da União na execução da dívida ativa de natureza 
tributária.  
Essa competência se justifica na circunstância da alta relevância que tem a cobrança dos créditos da União, 
razão por que deveria ela, como foi, ser atribuída a Órgão específico, evitando assim, como ocorre hoje em 
que tal atribuição se confunde com outras genéricas do Ministério Público Federal na representação jurídica da 
União, não atue o Poder Público com aquela presteza que se impõe, na cobrança dos créditos do Poder 
Público.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01583 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 137, § 4o. - Projeto (B)  
Suprimir do texto do § 4o., do art. 137, a expressão "exercidas pelos respectivos Procuradores". 
Justificativa: 
   O texto aprovado em primeiro turno não restringia o exercício da representação judicial e a consultoria 
jurídica aos “Procuradores respectivos”. Altera-se completamente o sentido da disposição que, ao invés de 
determinar a organização em carreira da representação judicial e da consultoria jurídica, torna privativo dos 
“Procuradores” o exercício de tais atividades. 
Parecer:   
   Trata-se de restabelecer o texto aprovado em 1º turno, que fora objeto de aperfeiçoamento. Outra opção não 
nos resta senão acolher a emenda.  
Pela aprovação. 
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FASE W 

EMENDA:00384 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Título IV Cap. V, Seção II  
Onde se lê: "Da advocacia-Geral da União" 
Leia-se: "Da representação e da Consultoria Jurídica da União, dos Estados e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
   Face ao disciplinamento, nesta seção, também da representação e da consultoria jurídica dos Estados e do 
Distrito Federal, impõe-se que o título as abranja igualmente. 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 131 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.  

 


