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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. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, 

escolhidos: 

      I - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça; 

      II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de 

notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 

      Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral 

dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:01874 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A ESTRUTURA, A ORGANIZAÇÃO E A COMPETÊNCIA DA  
JUSTIÇA ELEITORAL. 
 
   SUGESTÃO:09262 DT REC:06/05/87 

                                                      
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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Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público está 
disponível em: 

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

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 24 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto;  

a) de três juízes entre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça; e  

b) de dois juízes entre os membros do Tribunal Superior Federal.  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois entre seis advogados de 

notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 26 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto;  

a) de três juízes entre os Ministros da Seção Especial do Supremo Tribunal 

Federal;  

b) de dois juízes entre os membros do Tribunal Superior Federal.  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois entre seis advogados de 

notável saber jurídico e idoneidade moral, com mais de dez anos de experiência 

profissional, indicados pela Seção Especial do Supremo Tribunal Federal. 

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os três Ministros da Seção Especial do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

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

Ministério Público, a votação do anteprojeto do relator. 

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

partir da p. 3.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c 

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

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 87 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de nove membros:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto;  

a) dentre três juízes, entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) dentre dois juízes, entre os membros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de experiência 

profissional, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 123 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) de dois juízes, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de experiência 

profissional, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

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

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

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

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 

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

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 224 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete 

membros: I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) de dois juízes, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de experiência 

profissional, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 220 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 7 (sete) 

membros:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) de dois juízes, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de experiência 

profissional, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 164 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete 

membros: I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; e  

b) de dois juízes, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça; e  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis advogados de 

notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de atividade 

profissional, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor 

Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 11.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 
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FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 136 - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete 

membros: I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) de dois juízes, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois membros, observado o 

disposto no artigo 111, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor 

Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 142. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) de dois juízes, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois membros, observado o 

disposto no artigo 114, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor 

Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 140. 

 

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

2º) 

Art. 125. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) de dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois juízes dentre seis 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo 

Tribunal Federal.  

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seus Presidente e Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor 

Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) de três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) de dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, de dois juízes dentre seis 

advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo 

                                                      
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. 
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Tribunal Federal.  

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor 

Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o parágrafo único do art. 

119.  

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

149. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, 

escolhidos:  

I - mediante eleição, pelo voto secreto:  

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;  

b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;  

II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados 

de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-

Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor 

Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

o caput do art. 119. 

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00087 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Introduzir no projeto da subcomissão as  
seguintes alterações aos artigos 24 e 25 do  
anteprojeto do relator, que passarão a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 24. O Tribunal Superior Eleitoral, com  
sede na capital da União, e jurisdição em todo  
território nacional é composto por 11 juízes,  
indicados na seguinte proporção:  
I - 1 pelo Presidente da República;  
II - 4 pela Câmara dos Deputados;  
III - 6 pelo Conselho Federal da Magistratura, atendendo:  
a) 2 do Supremo Tribunal Federal;  
b) 2 do Superior Tribunal de Justiça;  
c) 1 em lista tríplice da OAB;  
d) 1 em lista tríplice do Ministério Público Federal;  
§ 1o. O mandato dos membros é de 4 anos,  
renováveis de 2 em 2 anos, não permitida  
recondução imediata;  
§ 2o. O Presidente será eleito entre seus  
pares para mandato de 1 ano.  
Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais,  
com sede na capital de cada Estado da Federação e  
no Distrito Federal, compor-se-ão de juízes  
indicados na seguinte proporção:  
I - 1 (um) pelo Governador do Estado;  
II - 2 (dois) pela Assembléia Legislativa;  
III - 4 (quatro) pelo Conselho Federal da  
Magistratura, atendendo a seguinte proporção:  
a) dois dentre os Desembargadores indicados  
pelo respectivo Tribunal de Justiça do Estado.  
b) um dentre advogado indicados pela OAB/local em lista tríplice.  
c) um dentre representante do Ministério  
Público, indicados pela Procuradoria do Estado em  
lista tríplice;  
§ 1o. Os Juízes terão mandato de dois anos,  
não renovável.  
§ 2o. O Presidente será eleito por seus pares." 

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Justificativa: 
As alterações propostas com a emenda visam ampliar o processo de democratização na organização 
da Justiça Eleitoral, possibilitando a participação dos diversos órgãos de representação popular, 
como a Presidência da República e a Câmara dos Deputados influir na indicação dos seus 
componentes. 
De outro lado, consentâneo com emenda proposta a esta subcomissão, sugerindo a criação do 
Conselho Federal da Magistratura, como órgão incumbido da organização e controle dos Tribunais e 
Juízes Federais, as emendas visam adaptar a organização da Justiça Eleitoral àquele órgão.  
Finalmente, em defesa do princípio federativo, procurou-se atribuir aos órgãos de representação 
popular à nível dos Estados Membros – governador e Assembleia Legislativa – a competência para 
participar da organização e composição da Justiça Eleitoral nos Estados.  
 
   EMENDA:00393 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 24 e seus incisos, alíneas e parágrafo único, a seguinte redação:  
"Art. 24. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de três juízes dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça; e  
b) de dois juízes dentre os membros do  
Tribunal Superior Federal;  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e idoneidade moral, com mais de dez anos  
de efetiva atividade profissional, indicados pelo  
Superior Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os três Ministros do Superior Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada objetiva fundamentalmente explicitar que os advogados indicados pelo 
Superior Tribunal de Justiça, além de dotados de notável saber jurídico e idoneidade moral, devem 
preencher o resquício da efetiva atividade profissional durante mais de dez anos.  
 
   EMENDA:00439 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No inciso II do art. 24 - Dar a seguinte redação:  
"II - Por nomeação do Presidente da  
República, de dois entre seis advogados de notório  
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Conselho Federal da OAB, conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 
A representação classista devem ser indicadas pelos respectivos órgãos, sob pena de não lhes 
assistir legitimidade. 
 
   EMENDA:00568 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:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   substitua-se a Seção V do Capítulo do Poder  
Judiciário do Anteprojeto do Relator pela seguinte:  
"Seção V  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. 23. A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo único. Os Juízes dos Tribunais  
Eleitorais, salvo motivo justificável, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada  
categoria.  
Art. 24. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de três juízes entre os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal; e  
b) de dois juízes entre os membros do  
Tribunal Federal de Recursos.  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois entre seis advogados de notável saber  
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e seu Vice-  
Presidente dentre os três Ministros do Supremo  
Tribunal Federal.  
Art. 25. Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça;  
b) de dois juízes dentre Juízes de Direito  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  
II - de juiz Federal e, havendo mais de um,  
do que for escolhido pelo Tribunal Federal de  
Recursos; e  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis cidadãos de notável  
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Tribunal de Justiça.  
§ 1o. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá  
Presidente um dos dois Desembargadores do Tribunal  
de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência.  
§ 2o. O número dos juízes Regionais  
Eleitorais é irredutível, podendo ser elevado, por  
lei, mediante proposta do Tribunal Superior  
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Eleitoral.  
Art. 26. A lei disporá sobre a organização  
das juntas eleitorais, que serão presididas por  
juiz de direito e cujos membros serão aprovados  
pelo Tribunal Regional Eleitoral e nomeados pelo  
seu Presidente.  
Art. .27. Os juízes de direito exercerão as  
funções de juízes eleitorais, com jurisdição plena  
e na forma da lei.  
Parágrafo único. A lei poderá outorgar a  
outros juízes competência para funções não decisórias.  
Art. 28- Os juízes e membros dos Tribunais e  
Juntas eleitorais no exercício de suas funções, e  
no que lhes for aplicável, gozarão de plenas  
garantias e serão inamovíveis.  
Art. 29. A lei estabelecerá a competência dos  
juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo entre as  
suas atribuições:  
I - o registro e a cassação de registro dos  
Partidos Políticos, assim como a fiscalização das  
suas finanças;  
I - a divisão eleitoral do País;  
III - o alistamento eleitoral;  
IV - a fixação das datas das eleições, quando  
não determinadas por disposição constitucional ou  
legal;  
V - o processamento e apuração das eleições e  
a expedição dos diplomas;  
VI - a decisão das arguições de inelegibilidade;  
VII - o processo e julgamento dos crimes  
eleitorais e os que lhes são conexos, bem como os  
de "habeas corpus" e mandado de segurança em  
matéria eleitoral;  
VIII - o julgamento de reclamações relativas  
a obrigações impostas por leis aos Partidos Políticos.  
Art. 29. Das decisões dos Tribunais Regionais  
Eleitorais somente caberá recurso para o Tribunal  
Superior Eleitoral quando:  
I - forem proferidas contra expressa  
disposição de Lei;  
II - ocorrer divergência na interpretação de  
lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;  
III - versarem sobre inelegibilidade ou  
expedição de diplomas nas eleições federais e  
estaduais; ou  
IV - denegarem habeas corpus ou mandado de  
segurança.  
Art. 30. São irrecorríveis as decisões do  
Tribunal Superior Eleitoral salvo as que  
contrariarem esta Constituição e as denegatórias  
de "habeas corpus", das quais caberá recurso para  
o Supremo Tribunal Federal.  
Art. 31. Os Territórios Federais do Amapá,  
Roraima e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas, Acre e  
Pernambuco." 
Justificativa: 
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A presente emenda que propõe a substituição da Cessão V do Anteprojeto do eminente relator, 
decorre do fato de serem modificações correlatas, com a consequente alteração de outros 
dispositivos.  
No mérito, a substituição traz como objetivo a adequação de aspectos substantivos do Anteprojeto a 
outra realidade, certamente, mais ajustada ao sentimento da maioria dos membros da Subcomissão, 
e, sobretudo, à sensibilidade dos Constituintes subscritores.  
O objetivo, contudo, é e sempre será de colaborar e contribuir no aprimoramento do Anteprojeto, de 
lavra do ínclito Deputado Plínio Arruda Sampaio, que tanto honra e engrandece, com seu permanente 
devotamento, os relevantes Foros Constitucionais do País.  
Ademais, a substituição ora proposta, ajusta-se, também, a maioria dos movimentos reivindicatórios 
da autoridade, quer oriundos de classes ou segmentos sociais, quer dos grandes e inquestionáveis 
anseios coletivos, autores do desabrochar de tantas esperanças sempre moldadas e fundamentadas 
no novo ordenamento constitucional.  
 

 
___________________________________________________________________ 

FASE E 

 
   EMENDA:00353 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se à Seção IV do Capítulo I do Anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Judiciário esta redação:  
Seção IV  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. São as seguintes as categorias de órgãos da Justiça Eleitoral:  
I - Tribunal Superior Eleitoral  
II - Tribunais Regionais Eleitorais  
III - Juízes Eleitorais  
IV - Juntas Eleitorais  
Parágrafo único. Os Juízes dos Tribunais  
Eleitorais, em número de sete, são vitalícios.  
I - mediante eleição, pelo voto secreto;  
a) de três juízes escolhidos pelo Supremo  
Tribunal Federal e  
b) de dois juízes, escolhidos pelo Tribunal  
Federal de Recursos.  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
entre os três Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
[...] 
Justificativa: 
O Anteprojeto foi bastante ideológico e afastou se das tradições constitucionais brasileiras, devemos 
fazer com que certos princípios fundamentais sejam resguardados. Se elaboramos uma Carta 
Constitucional muito diferente das tradições, certamente estaremos introduzindo um elemento de 
confusão perante o indivíduo comum, o cidadão que não é muito letrato e que já acostumou-se com 
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tais estruturas. No caso do Poder Judiciário, o homem do povo já conhece razoavelmente as 
atribuições de cada órgão e ficaria confuso com as novidades apresentadas no Anteprojeto.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   EMENDA:00395 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa as alíneas "a" e "b" do  
inciso I do art. 26 do anteprojeto da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público  
Dê-se às alíneas "a" e "b", do inciso I, do  
art. 26, e a seu parágrafo único, do anteprojeto,  
a seguinte redação:  
"Art. 26. ............................ 
I. ....................................... 
a) de três juízes entre os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal;  
b) de dois juízes entre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral, elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os três Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
As alterações na redação das alíneas “a” e “b”, do inciso I, do art. 26, bem assim de seu parágrafo 
único, visam ajustar a nomenclatura dos Tribunais, constante do Anteprojeto, aos termos das 
Emendas propostas aos arts. 1°, 14, 15, 16, 17, 18, I, 19 e 20, onde se prevê a criação do Superior 
Tribunal de Justiça, no do Tribunal Superior Federal, bem assim se elimina a distinção, no Supremo 
Tribunal Federal, entre Ministros vitalícios, deixando, outrossim, a discriminação de competências do 
Tribunal Pleno e de suas Turmas para o Regimento Interno e definido a Constituição, pela Emendas 
proposta ao art. 15, de forma global, as competências, originária e recursal, da Corte Suprema, 
inclusive a ampla competência em matéria constitucional.  
Parecer:   
   Aprovada. 
 
   EMENDA:00397 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao inciso II do art. 26  
do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário  
e do Ministério Público.  
Dê-se ao inciso II do art. 26 do anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 26 - ..................................  
..................................................  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois entre seis advogados de notável saber  
jurídico e idoneidade moral, com mais de dez anos  
de efetiva atividade profissional, indicados pelo  
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Supremo Tribunal Federal.  
.................................................. 
Justificativa: 
Coerentes com o ponto de vista externado nas justificativas para as emendas que apresentamos aos 
artigos 1° e 14, não havemos como aceitar Seção Constitucional nem Seção Especial do Supremo 
Tribunal Federal.  
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
   EMENDA:00493 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público:  
Substitua-se, no art. 26, inciso I, alínea  
"a", a expressão "Supremo Tribunal Federal" por  
"Supremo Tribunal Constitucional".  
Suprimir a alínea "b" do inciso I do art. 26.  
Acrescentar inciso III ao art. 26:  
"III - por indicação dos partidos políticos  
com registro definitivo perante o Tribunal de  
dois advogados, observado o requisito do inciso  
anterior."  
Substitua-se a parte final do inciso II e do  
parágrafo único do art. 26 por "...Supremo  
Tribunal Constitucional".  
Suprimir a alínea "b" do inciso I do art. 26.  
Acrescentar inciso III ao art. 26:  
"III - por indicação dos partidos políticos  
com registro definitivo perante o Tribunal de  
dois advogados, observado o requisito do inciso  
anterior."  
Substitua-se a parte final do inciso II e do  
parágrafo único do art. 26 por "...Supremo  
Tribunal Constitucional".  
Substitua-se a parte final do inciso III do  
art. 27 por "indicados pelos partidos políticos  
com registro definitivo perante os Tribunais  
Regionais Eleitorais". 
Justificativa: 
Um dos requisitos básicos para a prática da cidadania é a criação de canais por onde os cidadãos 
observadores e reclamantes do funcionamento dos órgãos do Estado, possam encaminhar suas 
reclamações e denúncias. Este é o proposito presente da sugestão. A vontade e a necessidade de 
reclamar são muitas. O que falta é a via apropriada. O Ouvidor-Geral não é um órgão processante 
nem investigador. É um instrumento para acionar os órgãos já existentes, para faze-los funcionar e 
cobrar o seu desempenho, prestando contas aos cidadãos que solicitarem a sua atuação.  
Não interfere com as atribuições do Ministério Público, que devam ser alargadas, nem as prejudica ou 
as substituí. Atua, antes, como instrumento auxiliar do Ministério Público, fornecendo-lhe elementos 
necessários ao exercício de sua competência, separando o que poderá ser resolvido em outras 
instancias, evitando, com isso, a sobrecarga excessiva à sua atuação mandamental e judicante.  
Pretende-se, com o enunciado dos seus princípios em definição de sua função, que o órgão venha a 
ser desburocratizado, ágil e aberto a um contato estreito com os cidadãos e a comunidade.  
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É órgãos do Legislativo, a ele diretamente vinculado.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01046 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
No inciso II do art. 26, dar a seguinte redação:  
II - de Juiz Federal e, havendo mais de um,  
do que for escolhido pelo Tribunal Regional Federal. 
Justificativa: 
Não sendo criado o Tribunal Superior Federal, não há como atribuir-lhe competência.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   EMENDA:01130 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
Texto:   
   No inciso II do art. 26 dar a seguinte redação:  
II - de Juiz Federal e, havendo mais de um,  
do que for escolhido pelo Tribunal Regional Federal. 
Justificativa: 
Não sendo criado o Tribunal Superior Federal, não há como atribuir-lhe competência.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

 
   EMENDA:00038 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA O PARECER DO RELATOR:  
- Substitua-se no art. 87, inciso I, alínea  
"a", a expressão "Supremo Tribunal Federal" por  
"Supremo Tribunal Constitucional."  
- Suprimir a alínea "b" do inciso I do art. 87.  
- Acrescentar inciso III ao art. 87:  
"III - por indicação dos partidos políticos  
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com registro definitivo perante o Tribunal, de  
dois advogados, observado o requisito do inciso anterior."  
- Substitua-se a parte final do inciso II e  
do § único do art. 87 por "... Supremo Tribunal  
Constitucional."  
- Substitua-se a parte final do inciso III,  
do art. 88 por "indicados pelos partidos políticos  
com registro definitivo perante os Tribunais  
Regionais Eleitorais." 
Justificativa: 
A emenda visa abrir a possibilidade de os partidos políticos participarem da estrutura da Justiça 
Eleitoral aumentando a responsabilidade que tem quanto ao seu funcionamento.  
A participação dos Partidos Políticos será um fator de maior equilíbrio da Justiça Eleitoral.  
Parecer:   
   As modificações trazidas pela emenda não melhoram o texto do Substitutivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00238 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   ao Parecer e Substitutivo  
Ao artigo 87  
Onde se lê: nove leia-se – sete 
Justificativa: 
É evidente o engano: a soma dos indicados é sete.  
Parecer:   
   É procedente a alteração.  
Aprovada. 
 
   EMENDA:00397 APROVADA 
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 modificativa ao art. 87 do  
Substitutivo da Comissão da Organização dos  
Poderes e Sistema de Governo.  
Dê-se ao art. 87 do Substitutivo, a seguinte  
redação:  
"Art. 87 - O Tribunal Superior Eleitoral  
compor-se-á, no mínimo, de sete membros:" 
Justificativa: 
A emenda objetiva conciliar o total de membros com a soma dos parciais enumerados nos incisos e 
alíneas do dispositivo em tela. 
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   
   A correção pretendida é procedente.  
Aprovada. 
 
   EMENDA:00883 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 17  
 

 

Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se à seção VI do capítulo III a seguinte redação:  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. - A Justiça é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais e Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Art. - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á  
de sete membros, com mandato de doze anos,  
nomeados pelo Presidente da República, depois de  
aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre  
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e  
menos de sessenta anos de idade, de notável saber  
jurídico e ilibada reputação.  
Art. - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral,  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal,  
integrado por nove membros, vitalícios, nomeados  
pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros  
natos, maiores de trinta anos de idade,  
integrantes da carreira da Justiça Eleitoral.  
Art. - As funções inerentes à Justiça  
Eleitoral de primeira instância serão exercidas  
pelos Juízes Eleitorais na forma definida em lei  
complementar.  
Art. - A lei ordinária disporá sobre a  
organização e funcionamento das juntas eleitorais.  
Art. - São assegurados aos membros da  
magistratura eleitoral todos os direitos e  
garantias previstos nesta Constituição.  
Art. - Lei Complementar definirá a  
competência dos diversos órgãos da Justiça  
Eleitoral, sua organização administrativa,  
carreira e demais assuntos inerentes ao respectivo  
funcionamento, inclusive o critério de provimento  
dos primeiros cargos vitalícios nos Tribunais Regionais.  
Art. - Os Territórios Federais do Amapá,  
Roraima e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e  
Pernambuco. 
Justificativa: 
A instituição da Justiça Eleitoral no País constituiu um avanço democrático já que teve o mérito de 
coibir as fraudes até então generalizadamente praticadas.  
Tendo em vista a especialização que a matéria exige, abrangendo não só aspectos eleitorais 
propriamente ditos, mas igualmente penais e administrativos, entendemos necessário a 
institucionalização permanente da Justiça Eleitoral. Ressalte-se que o aprimoramento democrático 
levará, sem dúvida, a um crescente número de pleitos, com o consequente aumento do volume de 
causas afetas a esta instância judiciária.  
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Convêm recordar que, nas épocas eleitorais, a Justiça Comum já não é capaz de arcar com todo o 
enorme contingente de feitos sem o prejuízo do normal andamento das causas civis e criminais, 
tornando assim mais moroso o processo judicial.  
Parecer:   
   Propositadamente, o Substitutivo deixou pouco espaço à Justiça Eleitoral, em virtude do dinamismo 
que a caracteriza. Pela rejeição. 
 

________________________________________________________________ 

FASES J e K 

 
   EMENDA:00220 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Seção VII do Capítulo IV (Do Judiciário)  
Dê-se à seção VII do capítulo IV a seguinte redação:  
Art. A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Art. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á  
de sete membros, com mandato de doze anos,  
nomeados pelo Presidente da República, depois de  
aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre  
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e  
menos de sessenta anos de idade, de notável saber  
jurídico e ilibada reputação.  
Art. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral,  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal,  
integrado por nove membros, vitalícios, nomeados  
pelo Presidente da República, depois de aprovada a  
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros  
natos, maiores de trinta anos de idade,  
integrantes da carreira da Justiça Eleitoral.  
Art. As funções inerentes à Justiça  
Eleitoral de primeira instância serão exercidas  
pelos Juízes Eleitorais na forma definida em lei complementar.  
Art. A lei ordinária disporá sobre a  
organização e funcionamento das juntas eleitorais.  
Art. São assegurados aos membros da  
magistratura eleitoral todos os direitos e  
garantias previstos nesta Constituição.  
Art. Lei Complementar definirá a competência  
dos diversos órgãos da Justiça Eleitoral, sua  
organização administrativa, carreira e demais  
assuntos inerentes ao respectivo funcionamento,  
inclusive o critério de provimento dos primeiros  
cargos vitalícios nos Tribunais Regionais.  
Art. Os Territórios Federais do Amapá,  
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Roraima, e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernambuco. 
Justificativa: 
A instituição da Justiça Eleitoral no País constituiu um avanço democrático já que teve o mérito de 
coibir as fraudes até então generalizadamente praticadas.  
Tendo em vista a especialização que a matéria exige, abrangendo não só aspectos eleitorais 
propriamente ditos, mas igualmente penais e administrativos, entendemos necessário a 
institucionalização permanente da Justiça Eleitoral. Ressalte-se que o aprimoramento democrático 
levará, sem dúvida, a um crescente número de pleitos, com o consequente aumento do volume de 
causas afetas a esta instância judiciária.  
Convêm recordar que, nas épocas eleitorais, a Justiça Comum já não é capaz de arcar com todo o 
enorme contingente de feitos sem o prejuízo do normal andamento das causas civis e criminais, 
tornando assim mais moroso o processo judicial 
   
   EMENDA:00377 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Altere-se a redação da letra b, inciso I do  
artigo 224 do Anteprojeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização para a seguinte:  
"Artigo 224.  
I - .......................... 
a) .......................... 
b) de dois juízes, dentre os membros do Tribunal  
Superior Federal. 
Justificativa: 
Trata-se de adequação face à emenda proposta ao artigo 191. 
 
   EMENDA:01621 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos emendados: Art. 224, Parágrafo único  
Art. 225, Parágrafo único  
Suprima-se do anteprojeto:  
a) o parágrafo único do art. 224  
b) O parágrafo único do art. 225. 
Justificativa: 
O art. 195, I prevê competência privativa dos Tribunais, entre outras faculdades, a eleição de seus 
órgãos diretivos. 
Não existe necessidade, assim, para que os dispositivos suprimidos digam e imponham, no texto 
constitucional, quais os eleitos. É bem de ver que isso não se acha em consonância com o princípio 
geral do já citado artigo 195, I.  
Ademais, a matéria é de nível regimental.  
Por tais razoes a compatibilização deve ser feita.  
   
   EMENDA:02331 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Na seção VII, que trata dos TRIBUNAIS E  
JUIZES ELEITORAIS, o parágrafo único do Art. 123 e  
parágrafo único do Art.124, passam a ter as  
seguintes redações:  
Art. 123 - ..................................  
............................................  
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dente os Ministros do  
Supremo Tribunal da Justiça.  
Art. 124 - ..................................  
............................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
 
   EMENDA:03020 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se aos Capítulos referentes ao Poder  
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública  
e Advocacia, todos do Título V do Anteprojeto do  
Relator da Comissão de Sistematização, a redação  
seguinte:  
CAPÍTULO III  
DO JUDICIÁRIO  
[...] 
Seção VII  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo único. Os juízes dos Tribunais  
Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada  
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categoria.  
Art. . O Tribunal Superior Eleitoral  
compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de três juízes, dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal;  
b) de dois juízes, dentre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça;  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de atividade profissional, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. . Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes, dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça;  
b) de dois juízes, dentre juízes de direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  
II - de um juiz do Tribunal Federal Regional,  
com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de  
juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo  
Tribunal Regional Federal respectivo;  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência.  
Art. . Os juízes de direito exercerão as  
funções de juízes eleitorais, podendo a lei  
conferir a outros juízes competência para funções  
não decisórias.  
Art. . A lei disporá sobre a organização e  
competência dos Tribunais, dos juízes e das Juntas  
eleitorais.  
Art. . Os membros dos Tribunais, os juízes  
e os integrantes das Juntas eleitorais, no  
exercício de suas funções, e no que for aplicável,  
gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.  
Art. Das decisões dos Tribunais Regionais  
Eleitorais somente caberá recurso, quando:  
I - forem proferidas contra expressa  
disposição da lei;  
II - ocorrer divergência na interpretação de  
lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;  
III - versarem sobre inelegibilidade ou  
expedição de diplomas nas eleições federais ou  
estaduais;  
IV - anularam diplomas ou decretam a perda  
de mandatos eletivos federais ou estaduais;  
V - denegarem "habeas corpus" ou mandado de  
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segurança.  
Parágrafo único. Os Territórios Federais do  
Amapá, Roraima e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernambuco.  
[...] 
Justificativa: 
Buscou-se aprimorar a redação dos textos, reduzindo, tanto quanto possível, o número de 
dispositivos, considerados excessivos, e, sobretudo, compatibilizá-los entre si e com as propostas 
neles contidas. 
Não foi tarefa fácil a de reduzir o excessivo número de dispositivos concernentes ao Poder Judiciário, 
posto que constitui tradição no nosso direito constitucional a disciplina quase que pormenorizada da 
matéria. 
Prevê-se, desde logo, a edição da lei orgânica de magistratura que se possibilita à legislação 
infraconstitucional o melhore detalhamento de inúmeras soluções preconizadas no Anteprojeto. 
Além das normas que afiançam as garantias de independência e autonomia, inclusive administrativa 
e financeira, da magistratura, fixam-se as regras fundamentais de organização do Poder Judiciário. 
Na repartição de competências entre os Tribunais, buscou-se compatibilizar os textos, 
designadamente os que se relacionam com a criação de um Tribunal Superior de Justiça com a 
finalidade precípua de uniformizar a jurisprudência em matérias de direito comum. 
A solução preconizada pelo Anteprojeto, no particular, é merecedora do maior apoio, tendo em vista a 
total impossibilidade de a Corte Suprema, com o reduzido número de Juízes que possui servir a um 
só tempo de Corte Constitucional e de Corte de cassação em matéria de direito comum. 
Respeitada a solução, buscou-se apenas compatibilizá-la, deixando ao Supremo toda a matéria 
constitucional, inclusive a competência de uniformizar a jurisprudência, julgando, não apenas os 
recursos interpostos contra decisão que contrarie a lei maior, como também aqueles contra decisão 
que der à Constituição interpretação diversa de que lhe haja atribuído outro Tribunal. 
Assim teremos, além de representações por inconstitucionalidade e do recurso extraordinário contra 
decisão que contrariar dispositivo da Constituição, a possibilidade de o Supremo Tribunal uniformizar 
o entendimento dos Tribunais em matéria constitucional, o mesmo ocorrendo, simetricamente, em 
relação à lei federal, a cargo do Tribunal Superior de Justiça. 
Respeitadas as soluções indicadas no Anteprojeto, quanto aos demais dispositivos, procurou-se, 
sobretudo excluir do texto os excessos e a matéria nitidamente de natureza infraconstitucional, o 
mesmo ocorrendo nos capítulos dedicados ao Ministério Público, a Defensoria e à Advocacia. 
 
 
   EMENDA:04010 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 224 e ao  
parágrafo único do artigo 225, do anteprojeto a  
seguinte redação:  
"Art. 224 -..................................  
Parágrafo único: O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça".  
"Art. 225 - ................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
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outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal". 
Justificativa: 
A emenda tem o objetivo de deixar a fixação do número de Juízes dos Tribunais Regionais para o 
legislador ordinário, possibilitando a criação, em maior número, de tribunais menores, com grande 
vantagem para a descentralização da Justiça Federal. 
   
   EMENDA:04034 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do art. 224 do anteprojeto:  
"Art. 224 - ................................  
I - ........................................  
II - por nomeação do Presidente da República,  
depois entre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de efetiva atividade profissional, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal dentre doze nomes  
apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos  
Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em questão com o que consta dos artigos 193, 
211 e 216 do anteprojeto. 
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o tratamento dado ao tema da indicação de 
advogados para a composição dos Tribunais, tomando como paradigma o art.193. 
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa matéria (e que, por isso, deve 
condicionar os outros artigos, que se referem a casos específicos) estipula, como condição para ser 
indicado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a dez anos, e, como forma de 
indicação, que ela se origine, sempre, da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Diversidade de redação e de tratamento em casos isolados podem ensejar dificuldades 
interpretativas e, consequentemente, de aplicação da lei. 
Por isso convém deixar bem claro um tratamento que já era dado ao tema desde o relatório da 
Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público e que foi deveras acolhido pela Comissão de 
Sistematização nos artigos 193, 211 e 216. 
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo menos, com dez anos de 
experiência profissional, na militância da advocacia. 
Todas as indicações devem partir do Colégio de advogados, a quem compete avaliar, numa primeira 
instância, a reputação moral e profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um 
representante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pares. 
A redação proposta apreende o espirito do art. 193, no sentido de assegurar que os indicados 
reúnam os requisitos de larga experiência profissional, independência perante o Poder Público e 
confiabilidade em relação àqueles aos quais vai servir. 
 
   
   EMENDA:05509 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
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Texto:   
   Na Seção VII, que trata dos Tribunais e  
Juízes Eleitorais, o parágrafo único do art. 224 e  
parágrafo único do art. 225, passam a ter as  
seguintes redações:  
Art. 224. - ................................  
Parágrafo único. - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal de Justiça.  
Art. 225. - ................................  
Parágrafo único. - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00344 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Altere-se a redação da letra b, inciso I do  
artigo 220 do projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização para a seguinte:  
"Artigo 220.  
I - ....................... 
a) ....................... 
b) de dois juízes, dentre os membros do Tribunal  
Superior Federal. 
Justificativa: 
Trata-se de adequação face à emenda proposta ao artigo 187.  
Parecer:   
   Emenda relativa à mudança de nome do Tribunal Superior Federal - denominação igualmente 
vaga.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01517 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Dispositivos emendados: Art. 220, Parágrafo único  
Art. 221, Parágrafo único  
Suprima-se do anteprojeto:  
a) o parágrafo único do art. 220  
b) O parágrafo único do art. 221. 
Justificativa: 
O art. 191, I prevê competência privativa dos Tribunais, entre outras faculdades, a eleição de seus 
órgãos diretivos.  
Não existe necessidade, assim, para que os dispositivos suprimidos digam e imponham, no texto 
constitucional, quais os eleitos. E bem de ver que isso não se acha em consonância com o princípio 
geral do já citado artigo 191, I. 
Ademais, a matéria é de nível regimental.  
Por tais razoes a compatibilização deve ser falta.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:02196 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO MACHADO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Na seção VII, que trata dos TRIBUNAIS E  
JUIZES ELEITORAIS, o parágrafo único do Art. 220 e  
parágrafo único do Art.221, passam a ter as  
seguintes redações:  
Art. 220 - ..................................  
............................................  
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dente os Ministros do  
Supremo Tribunal da Justiça.  
Art. 221 - ..................................  
............................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda tem caráter supletivo. Acolho-a. 
   
   EMENDA:03779 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único do artigo 220 e ao  
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parágrafo único do artigo 221, do projeto a  
seguinte redação:  
"Art. 220 -..................................  
Parágrafo único: O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça".  
"Art. 221 - ................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal". 
Justificativa: 
Em adequação, a emenda tem por objetivo definir o exercício da Corregedoria.  
Parecer:   
   Oportuna, a Emenda merece acolhida. 
   
   EMENDA:03797 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do art. 220 do projeto:  
"Art. 220 - ................................  
I - ........................................  
II - por nomeação do Presidente da República,  
depois entre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de efetiva atividade profissional, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal dentre doze nomes  
apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos  
Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em questão com o que consta dos artigos 194, 
207 e 212 do anteprojeto. 
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o tratamento dado ao tema da indicação de 
advogados para a composição dos Tribunais, tomando como paradigma o art.189. 
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa matéria (e que, por isso, deve 
condicionar os outros artigos, que se referem a casos específicos) estipula, como condição para ser 
indicado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a dez anos, e, como forma de 
indicação, que ela se origine, sempre, da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Diversidade de redação e de tratamento em casos isolados podem ensejar dificuldades 
interpretativas e, consequentemente, de aplicação da lei. 
Por isso convém deixar bem claro um tratamento que já era dado ao tema desde o relatório da 
Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público e que foi deveras acolhido pela Comissão de 
Sistematização nos artigos 189, 217 e 212. 
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo menos, com dez anos de 
experiência profissional, na militância da advocacia. 
Todas as indicações devem partir do Colégio de advogados, a quem compete avaliar, numa primeira 
instância, a reputação moral e profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um 
representante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pares. 
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A redação proposta apreende o espirito do art. 189, no sentido de assegurar que os indicados 
reúnam os requisitos de larga experiência profissional, independência perante o Poder Público e 
confiabilidade em relação àqueles aos quais vai servir. 
Parecer:   
   A tese defendida na Emenda não traduz o pensamento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05128 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DE ADEQUADAÇÃO E  
COMPATIBILIZAÇÃO  
Dispositivos emendados: arts. 220 e 221.  
Na Seção VII, que trata dos TRIBUNAIS E  
JUÍZES ELEITORAIS ,o parágrafo único do art. 220 e  
parágrafo único do art. 221, passam a ter as  
seguintes redações:  
Art. 220. ..................................  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal de Justiça.  
Art. 221. ..................................  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:06487 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
  Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do art. 220 do projeto:  
"Art. 220 - ................................  
I-.........................................  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois entre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de efetiva atividade profissional, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal dentre doze nomes  
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apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos  
Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
A emenda proposta visa compatibilizar o dispositivo em questão com o que consta dos artigos 189, 
207 e 212 do anteprojeto. 
O que se pretende é uniformizar ao máximo a redação e o tratamento dado ao tema da indicação de 
advogados para a composição dos Tribunais, tomando como paradigma o art.189. 
Esse artigo, o primeiro, mais genérico e mais abrangente nessa matéria (e que, por isso, deve 
condicionar os outros artigos, que se referem a casos específicos) estipula, como condição para ser 
indicado, a militância real e efetiva na advocacia por tempo não inferior a dez anos, e, como forma de 
indicação, que ela se origine, sempre, da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Nenhum advogado deve compor qualquer Tribunal sem contar, pelo menos, com dez anos de 
experiência profissional, na militância da advocacia. 
Todas as indicações devem partir do Colégio de advogados, a quem compete avaliar, numa primeira 
instância, a reputação moral e profissional de seus membros. Seria absurda a indicação de um 
representante dos advogados que não contasse com o reconhecimento de seus pares. 
A redação proposta apreende o espirito do art. 189, no sentido de assegurar que os indicados 
reúnam os requisitos de larga experiência profissional, independência perante o Poder Público e 
confiabilidade em relação àqueles aos quais vai servir. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07188 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 220 e ao  
parágrafo único do art. 221 do projeto, a seguinte  
redação:  
"Art. 220 .......................................  
Parágrafo único: O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça."  
"Art. 221 ..................................................  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente e um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional  
Eleitoral ao Juiz Federal componente do Tribunal." 
Justificativa: 
1 - A justificativa da presente Emenda será feita, oralmente, perante a Comissão de Sistematização e 
o próprio Plenário da Constituinte, com a alegação explícita da justeza de que se reveste. 
2 - De outra parte, a assistência médica complementar exerce, no âmbito da seguridade social, 
atividade “quase – pública” ou auxiliar do Estado, uma vez que complementa a ação do poder público 
auxiliar no sentido de assegurar a todos os brasileiros o direito social, previsto constitucionalmente 
como dever do Estado, à saúde.  
3 – Vale o registro de que, consoante os ensinamentos do tributarista Ruy Barbosa Nogueira, 
universalmente, as entidades privadas de assistência e previdência são “livres de impostos no 
interesse prioritário da paz social”, dando como exemplos a legislação da República Federal Alemã, 
Suécia, Estados Unidos, México e Inglaterra.  
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4 – No âmbito da legislação ordinária brasileira, a regulamentação das entidades fechadas de 
previdência privada (Art. 34, da Lei n° 6.435/77) já define inequivocamente que tais instituições são 
complementares ao sistema oficial de previdência e assistência social, enquadrando-se suas 
atividades na área de competência do MPAS.  
5 – Assim, o caráter assistencial de tais entidades (previdência e assistência médica complementares 
privadas) é que se torna imunes à tributação, entendimento, por sinal, generalizado até a edição do 
Decreto-Lei n° 2.065/83.  
6 – A emenda, pois, busca explicitar no texto constitucional tal imunidade, eliminando a possibilidade 
de que o preceito seja contrariado pela legislação ordinária, com o que se preserva a necessária 
estabilidade das regras ordenadoras de tais instituições, exigência básica para os seus normais 
funcionamentos.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08272 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMDNDA MODIFICATIVA  
O parágrafo único do art. 220 e parágrafo  
único do art. 221 passam a ter as seguintes redações:  
"Art. 220 - ......................... 
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça."  
"Art. 221 - .......................... 
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria  
Eleitoral ao Juiz do Tribunal Regional Federal ou  
ao Juiz Federal." 
Justificativa: 
A emenda esclarece que a Corregedoria Eleitoral será exercida pelo Ministério do Tribunal Superior 
Eleitoral originário do Tribunal Superior de Justiça e, no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
pelo Juiz do Tribunal Regional Federal ou Juiz Federal que nele tiver assunto.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09531 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao parágrafo único, do art. 220, bem  
assim, ao parágrafo único, do art. 221, as  
seguintes redações:  
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Art. 220 .......................... 
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral, elegerá seu Presidente e Vice-  
Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal e o Corregedor Eleitoral dentre Ministros  
do Superior Tribunal de Justiça."  
Art. 221 .......................... 
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria  
Eleitoral ao Juiz do Tribunal Federal ou ao Juiz  
Federal". 
Justificativa: 
A Emenda ora proposta, visa prestigiar aos Membros Superior Tribunal de Justiça, bem assim, os 
Membros dos Tribunais Regionais Federal e Juízes Federais, dispondo a Corregedoria para seus 
membros.  
Parecer:   
   A Emenda tem caráter supletivo. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:09976 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva e Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 220 e 221  
- Substitua-se no Art. 220, inciso I, alínea  
"a" a expressão "Supremo Tribunal Federal" por  
"Supremo Tribunal Constitucional"  
- Suprimir a alínea "b" do inciso I do Art. 220  
- Acrescentar inciso III ao Artigo 220:  
III - por indicação dos partidos políticos  
com registro definitivo perante o Tribunal, de  
dois advogados, observando o requisito do inciso  
anterior  
- Substitua-se a parte final do inciso II e  
do Parágrafo único do Art. 220 por "Supremo  
Tribunal Constitucional"  
Substitua-se a parte final do inciso III, do  
Art. 221 por "indicados pelos partidos políticos  
com registro definitivo perante os Tribunais  
Regionais Eleitorais" 
Justificativa: 
A emenda visa abrir a possibilidade de os partidos políticos participarem da estrutura da Justiça 
Eleitoral aumentando a responsabilidade que tem quanto ao seu funcionamento.  
A participação dos Partidos Políticos será um fator de maior equilíbrio da Justiça Eleitoral.  
Parecer:   
1. Pela rejeição, a figura do Tribunal Constitucional já foi expungida do texto do Projeto e, no nosso 
sentir, a ele não deve retornar.  
2. O Projeto segue o modelo clássico de composição do TSE. Não há por que abandoná-lo. Pela 
rejeição.  
3. Não concordamos com a tese de que a indicação de ministros possa ser feita por partidos 
políticos.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:12305 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Altere-se a redação da letra b, inciso I, do  
art. 220 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização para a seguinte:  
"Art. 220.  
I - ........................... 
a) ........................... 
b) de dois juízes, dentre os membros do  
Tribunal Superior Federal. 
Justificativa: 
Trata-se de adequação face à emenda proposta ao artigo 191.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:15317 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do parágrafo único do  
art. 220 do Projeto de Constituição.  
O parágrafo único do art. 220 passa a ter a  
seguinte redação:  
"Art. 220 - ......................... 
Parágrafo único. - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça." 
Justificativa: 
A emenda esclarece que a Corregedoria Eleitoral será exercida pelo Ministério do Tribunal Superior 
Eleitoral originário do Tribunal Superior de Justiça e, no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
pelo Juiz do Tribunal Regional Federal ou Juiz Federal que nele tiver assunto.  
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma da orientação adotada na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:15382 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva-Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 220. II  
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Emenda: Suprime-se no art. 220, II a  
expressão "do Presidente da República".  
Adicione-se no mesmo local: "do Presidente do  
Tribunal Superior Eleitoral". Suprime-se, no final  
do mesmo inciso, a expressão: pelo Supremo  
Tribunal Federal". Adicione-se, em substituição:  
pelo Senado Federal. 
Justificativa: 
O projeto consagra em seu art.3º e art.192, II o princípio da independência dos poderes, atribuindo 
aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça a competência privativa para provar os cargos da 
Magistratura. 
Igual independência é reservada ao Legislativo e ao Executivo, no que concerne aos seus interesses. 
Seria incompleta e frustrante a ingerência do Executivo no preenchimento de cargos da Magistratura, 
atenta contra a autonomia do Judiciário, submetendo-o a intoleráveis injunções da política partidária. 
O Projeto veda ao Magistrado o exercício de atividades políticas e outras que atentam contra a 
equidistância necessária à imparcialidade dos julgamentos. 
Atribuir-se ao Executivo a nomeação e movimentação de juízes é força-los à solicitação e ao tráfico 
de influências que resultam em comprometimento da função de julgar e aplicar a lei. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:18690 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO  
DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a seguinte  
redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
[...] 
CAPÍTULO IV  
DO PODER JUDICIÁRIO  
[...] 
SEÇÃO VI  
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS  
Art. 123 - A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo Único - Os Juízes dos Tribunais  
Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada  
categoria.  
Art. 124 - O Tribunal Superior Eleitoral  
compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de três Juízes, dentre os Ministros do  
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Supremo Tribunal Federal; e  
b) de dois Juízes, dentre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça; e  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de anos dez  
anos de experiência profissional, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo Único - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. 125 - Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois Juízes, dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça; e  
b) de dois Juízes, dentre Juízes de direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça; e  
II - de um Juiz do Tribunal Federal Regional,  
com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de  
Juiz Federal, escolhido, em qualquer caso, pelo  
Tribunal Regional Federal respectivo; e  
III - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notório saber  
jurídico e reputação ilibada, indicados pelo  
Tribunal de Justiça.  
Parágrafo Único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a vice-presidência.  
Art. 126 - Lei complementar disporá sobre a  
organização e competência dos Tribunais, dos  
Juízes e das Juntas Eleitorais.  
Parágrafo Único - (224) - Os membros dos  
Tribunais, os Juízes e os integrantes das Juntas  
Eleitorais, no exercício de suas funções e no que  
lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e  
serão inamovíveis.  
Art. 127 - Das decisões dos Tribunais  
Regionais Eleitorais somente caberá recurso,  
quando:  
I - forem proferida contra expressa disposição de lei;  
II - ocorrer divergência na interpretação de  
lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;  
III - versarem sobre inelegibilidade ou  
expedição de diplomas nas eleições federais ou  
estaduais;  
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda  
de mandatos eletivos federais ou estaduais; e  
V - denegarem "habeas corpus" ou mandato de  
segurança.  
Parágrafo Único - O Território Federal de  
Fernando de Noronha fica sob a jurisdição do  
Tribunal Regional de Pernambuco.  
[...] 
Justificativa: 
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A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÂO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  
[...] 
CAPÍTULO III  
DO PODER JUDICIÁRIO  
[...] 
SECÇÃO VI  
DA JUSTIÇA ELEITORAL  
Art. 124 - A Justiça Eleitoral e composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo Único - Os Juízes dos Tribunais  
Eleitorais, salvo justificação, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos, sendo os  
substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo  
mesmo processo, em número igual para cada  
categoria.  
Art. 125 - O Tribunal Superior Eleitoral  
compor-se-á, no mínimo, de sete membros, eleitos  
secretamente dois dentre os Ministros do Supremo  
Tribunal Federal, dois dentre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça e três nomeados pelo  
Presidente da República, sendo dois dentre seis  
advogados de notável sabe jurídico e reputação  
ilibada, com mais de dez anos de experiência  
profissional, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.  
Parágrafo Único - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. 126 - Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal, compondo-se:  
I - mediante eleição pelo voto secreto, de  
dois Juízes, dentre os desembargadores do Tribunal  
de Justiça; e dois, dentre os Juízes de direito,  
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escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  
II - de um Juiz do Tribunal Federal Regional,  
com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de  
Juiz Federal escolhido, em qualquer caso, pelo  
Tribunal Regional Federal respectivo;  
III - por nomeação do presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo Único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um desembargador do  
Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência.  
Art. 127 - Os Juízes de Direito exercerão as  
funções de Juízes Eleitorais, podendo a lei  
conferir a outros competência para as funções não  
decisórias, devendo dispor sobre a organização e  
competência dos Tribunais dos Juízes e das Juntas  
Eleitorais.  
Parágrafo Único- Os membros dos Tribunais, os  
Juízes e os integrantes das Juntas Eleitorais, no  
exercício de suas funções, e no que lhes for  
aplicável, gozando de plenas garantias e serão  
inamovíveis.  
Art. 128 - Das decisões dos Tribunais  
Regionais Eleitorais só haverá recurso quando  
proferidas contra a lei; por divergência na  
interpretação legal entre dois ou mais Tribunais  
Eleitorais; referentes à inelegibilidade ou à  
expedição de diplomas em eleições federais e  
estaduais; se anulatórias de diplomas ou se  
decretarem a perda de mandatos eletivos federais  
ou estaduais; quando denegatórias de  
"habeas corpus" ou mandado de segurança.  
Parágrafo Único - O Território Federal de  
Fernando de Noronha fica sob a jurisdição do  
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 
[...]  
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   
   EMENDA:20807 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO DO  
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RELATOR.  
Dê-se ao parágrafo único do Art. 164, bem  
assim ao parágrafo único do art. 165, as seguintes  
redações:  
"Art. 164. ..................................  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral, elegerá seu Presidente e Vice-  
Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal e o Corregedor Eleitoral dentre Ministros  
do Superior Tribunal de Justiça.  
"Art. 165. ................................  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria  
Eleitoral ao Juiz do Tribunal Federal ou ao Juiz Federal" 
Justificativa: 
A Emenda ora proposta, visa prestigiar aos Membros Superior Tribunal de Justiça, bem assim, os 
Membros dos Tribunais Regionais Federal e Juízes Federais, dispondo a Corregedoria para seus 
membros.  
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda não se ajusta às normas da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:21384 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se os itens II do artigo 164 e III do 165.  
Onde se escreve por nomeação do Presidente da  
República escreve-se.  
"Por nomeação do Presidente do Supremo  
Tribunal Federal." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27538 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso II do Art. 164, do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 164 - II Por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notável saber jurídico e reputação ilibada, com  
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mais de dez anos de atividade profissional,  
indicados pela Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
É mais democrático que membros do TSE da categoria dos advogados, sejam indicados pela 
Câmara dos Deputados, ao invés do Supremo Tribunal Federal, que já tem dois de seus membros na 
composição.   
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28585 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao item II do art. 164 do substitutivo  
do Relator da comissão de Sistematização ao  
projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 164 .......................  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados, indicados na forma  
do art. 136. 
Justificativa: 
O art. 136 do projeto já estabelece que os advogados que comporão os Tribunais Federais (e o 
Tribunal Superior Eleitoral é Tribunal Federal) serão indicados em listra sêxtupla pelo órgão de 
representação da classe, no caso o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.  
O disposto no art. 136 representa a consagração de velha aspiração da classe dos advogados, já que 
a indicação de advogados para a composição de tribunais, feita pelos próprios tribunais, sempre foi 
considerado um motivo de desprestígio para a OAB.  
Existe um evidente cheque entre as disposições contidas no art. 146 e no art. 164, II. Devendo 
prevalecer uma das normas, é evidente que a do art. 136 é mais correta, sob o ponto de vista lógico, 
e mais justa, sob ponto de vista exiológico.  
Não é necessário repetir as exigências do tempo de atividade, saber a reputação. Já constam do art. 
136.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29163 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva do art. 164 itens e  
Parágrafo único, do Substitutivo do Relator ao  
Projeto de Constituição.  
Art. 164 - Suprima-se  
I - Suprima-se  
a) Suprima-se  
b) Suprima-se  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 38  
 

 

II - Suprima-se  
Parágrafo único - Suprima-se 
Justificativa: 
A supressão dos dispositivos acima prende-se ao fato de, em emenda anterior, mais especificamente 
ao art. 139, se prever a edição de Lei Complementar estabelecendo a competência e demais 
condições de funcionamento de todos os Tribunais Superiores.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
[...] 
Capítulo III  
Do Judiciário  
 [...] 
Seção VII  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. . A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo único. Os juízes dos Tribunais  
Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada  
categoria.  
Art. .O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  
I - mediante eleição por voto secreto;  
a) de três juízes, dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal;  
b) de dois juízes, dentre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça;  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de atividade profissional, indicados pelo Supremo  
Tribunal Federal.  
Parágrafo único. O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. . Haverá um Tribunal Regional Eleitoral  
na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.  
Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto;  
a) de dois juízes, dentre os desembargadores  
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do Tribunal de Justiça;  
b) de dois juízes, dentre juízes de direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça;  
II - de um juiz do Tribunal Federal Regional,  
com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de  
juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo  
Tribunal Regional Federal respectivo;  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único. O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá Presidente um dos dois  
desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao  
outro a Vice-Presidência.  
Art. - Os juízes de direito exercerão as  
funções de juízes eleitorais, podendo a lei  
ferir a outros juízes competência para funções  
não decisórias.  
Art. . A lei disporá sobre a organização e  
competência dos Tribunais, dos Juízes e das Juntas  
Eleitorais.  
Art. . Os membros dos Tribunais, os Juízes e  
os integrantes das Juntas Eleitorais, no exercício  
de suas funções, e no que lhes for aplicável,  
gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.  
Art. . Das decisões dos Tribunais Regionais  
Eleitorais somente caberá recurso quando:  
I - forem proferidas contra expressa disposição da lei;  
II - ocorrer divergência na interpretação de  
lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;  
III - versarem sobre inelegibilidade ou  
expedição de diplomas nas eleições federais ou  
estaduais;  
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda  
de mandatos eletivos federais ou estaduais;  
V - denegarem "habeas corpus" ou mandado de  
segurança.  
Parágrafo único. Os Territórios Federais do  
Amapá, Roraima e Fernando de Noronha ficam sob a  
jurisdição, respectivamente, dos Tribunais  
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernambuco.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:31195 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 40  
 

 

Texto:   
   Substitua-se, no item II do art. 164, a  
expressão "indicados pelo Supremo Tribunal  
Federal" por "indicados pela Ordem dos Advogados  
do Brasil". 
Justificativa: 
A indicação deve, sempre, partir da O.A.B., que é o órgão de representação da classe. Esta tem sido 
a tradição constitucional brasileira. Não que parece oportuno modifica-la agora.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33999 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regime Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
[...] 
Capítulo IV  
Do Poder Judiciário  
[...] 
Seção VI  
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais  
Art. 163 - A Justiça Eleitoral é composta dos  
seguintes órgãos:  
I - Tribunal Superior Eleitoral;  
II - Tribunais Regionais Eleitorais;  
III - Juízes Eleitorais;  
IV - Juntas Eleitorais.  
Parágrafo único - Os juízes dos tribunais  
eleitorais, salvo motivo justificado, servirão  
obrigatoriamente por dois anos, no mínimo, e nunca  
por mais de dois biênios consecutivos; os  
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e  
pelo mesmo processo, em número igual para cada  
categoria.  
Art. 164 - O Tribunal Superior Eleitoral  
compor-se-á, no mínimo, de sete membros:  
I - mediante eleição, pelo voto secreto:  
a) de três juízes, dentre os Ministros do  
Supremo Tribunal Federal; e  
b) de dois juízes, dentre os membros do  
Superior Tribunal de Justiça; e  
II - por nomeação do Presidente da República,  
de dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos  
de atividade profissional, indicados pelo Supremo  
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Tribunal Federal.  
Parágrafo único - O Tribunal Superior  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e  
o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do  
Superior Tribunal de Justiça.  
Art. 165 - Haverá um Tribunal Regional  
Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito  
Federal. Os Tribunais Regionais Eleitorais  
compor-se-ão:  
I - mediante eleição pelo voto secreto:  
a) de dois juízes, dentre os desembargadores  
do Tribunal de Justiça; e  
b) de dois juízes, dentre juízes de direito,  
escolhidos pelo Tribunal de Justiça.  
II - de um juiz do Tribunal Federal Regional,  
com sede na Capital do Estado, ou, não havendo, de  
juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo  
Tribunal Regional Federal respectivo; e  
III - por nomeação do Presidente da  
República, de dois dentre seis advogados de  
notório saber jurídico e reputação ilibada, com  
mais de dez anos de atividade profissional,  
indicados pelo Tribunal de Justiça.  
Parágrafo único - O Tribunal Regional  
Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente  
dentre os Desembargadores, cabendo a Corregedoria  
Eleitoral ao Juiz do Tribunal Regional Federal ou  
ao Juiz Federal.  
Art. 166 - Lei complementar disporá sobre a  
organização e competência dos tribunais, dos  
juízes e das Juntas eleitorais.  
Parágrafo único - Os membros dos tribunais,  
os juízes e os integrantes das Juntas eleitorais,  
no exercício de suas funções, e no que lhes for  
aplicável, gozarão de plenas garantias e serão  
inamovíveis.  
Art. 167 - Das decisões dos Tribunais  
Regionais Eleitorais somente caberá recurso, quando:  
I - forem proferidas contra expressa  
disposição de lei;  
II - ocorrer divergência na interpretação de  
lei entre dois ou mais tribunais Eleitorais;  
III - versarem sobre inelegibilidade ou  
expedição de diplomas nas eleições federais ou  
estaduais; e  
IV - anularem diplomas ou decretarem a perda  
de mandatos eletivos federais ou estaduais.  
V - denegarem "habeas corpus" ou mandado de  
segurança.  
§ 1o. - São irrecorríveis as decisões do  
Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que  
contrariarem esta Constituição, e as denegatórias  
de "habeas corpus".  
§ 2o. - O Território Federal de Fernando de  
Noronha fica sob a jurisdição do Tribunal Regional  
de Pernambuco.  
[...] 
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Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito 
do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre relator. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
   
   EMENDA:34148 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no item II do art. 164, a  
expressão "indicados pelo Supremo Tribunal Federal  
"por "indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil." 
Justificativa: 
É da maior conveniência que a indicação parta da própria OAB, conforme é o costume do nosso 
direito.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35055 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 164  
No item I, acrescente-se "in fine".  
"dos membros do respectivo Tribunal". 
Justificativa: 
A emenda visa sanar lapso evidente.  
Parecer:   
   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos 
preconizados pela emenda.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO VI 
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS 
[...] 
Art. 140. O Tribunal superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros: 
I – mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) De três Juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
b) De dois Juízes, dentre os membros do Superior Tribunal de Justiça. 
II – Por nomeação do Presidente da República, de dois membros entre seis advogados de notável 
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente dentro os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Supremo 
Tribunal de Justiça. 
 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 

       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       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 
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       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 

     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 

     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     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 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 45  
 

 

     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 

     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 

     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

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

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

 
   EMENDA:00108 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   
   Art. 119 - caput  
"O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de..." 
Justificativa: 
Trata-se de adequar o tempo verbal, por se cuidar de órgão jurisdicional já existente.  
 
   EMENDA:00777 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 119 do Projeto a seguinte redação,  
mantidos os termos do parágrafo único:  
"Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á de  
sete membros, no mínimo, escolhidos mediante:  
I - eleição, pelo voto secreto:  
a) de três de seus Ministros pelo Supremo Tribunal Federal;  
b) de dois de seus Ministros pelo Superior Tribunal de Justiça;  
II - nomeação, pelo Presidente da República, de  
dois dentre seis advogados de notável saber  
jurídico e idoneidade moral, indicados pelo  
Supremo Tribunal Federal." 
Justificativa: 
Chamam-se ministros, qualquer que seja sua providencia, os membros dos tribunais superiores, incluído o 
Tribunal Superior Eleitoral, sem discriminação quanto aos nomeados dentre advogados. Consulta-se o Projeto, 
arts. 111, § 1°, e 123, quanto ao tratamento dado aos membros do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior 
Tribunal Militar.  
A Constituição de 1946 falava em juízes do TSE como falava em juízes do TRF e do STM, reservando a 
denominação de ministro para os membros do Supremo. A Constituição de 1967 passou a denominar ministros 
os membros dos tribunais superiores, mas manteve, no art. 124, a palavra “juízes” empregada no art. 110 da 
anterior. Nesse equívoco foi seguida pela Emenda Constitucional n° 1, de 1969 (art. 131). E pelo Projeto.  
Pretendemos o desfazimento desse equívoco, sem ferir o mérito do dispositivo em foco.  

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 119 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.  

 


