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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. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 
§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, 
sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 
 
§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade 
de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 
 
§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a 
Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de 
Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de 
Justiça Militar nos Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a 
vinte mil integrantes. 
 
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares 
e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 
competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da 
graduação das praças. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:01742 DT REC:24/04/87 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 

                                                      
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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Texto:   

   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DECLARAR A  
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS E  
ESTADUAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DO  
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO OU DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. 
   
   SUGESTÃO:01786 DT REC:24/04/87 
Autor:   

   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR  
ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR, NOS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM  
LEI, OS INTEGRANTES DAS POLÍCIAS MILITARES. 
   
   SUGESTÃO:02465 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR  
ESTADUAL E SOBRE SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS  
INTEGRANTES DAS POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS. 
   
   SUGESTÃO:02780 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE CADA ESTADO DA FEDERAÇÃO TENHA O DIREITO DE CONSTITUIR  
SEU PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. 
   
   SUGESTÃO:04297 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. 
   
   SUGESTÃO:05235 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE CADA ESTADO ORGANIZE SUA JUSTIÇA NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:05254 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA NOS ESTADOS, OBSERVADOS  
OS PRINCÍPIOS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:05742 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE COMPETÊNCIA AOS ESTADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  
E DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
   
   SUGESTÃO:06406 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE A EXTINÇÃO DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL E ESTADUAIS  
PASSANDO À JUSTIÇA FEDERAL COMUM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E,  
À JUSTIÇA ESTADUAL, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. 
   
   SUGESTÃO:06542 DT REC:06/05/87 
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Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   SUGERE QUE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL SEJA ORGANIZADA COM  
OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS GERAIS DA LEI FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:06990 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE QUE CAIBA AOS ESTADOS ARGUIR PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL A  
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:06992 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
   
   SUGESTÃO:07966 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DOS ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:08695 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO  
FEDERAL; A JUSTIÇA DE PAZ TEMPORÁRIA E OS DIREITOS E VANTAGENS DE  
SEUS JUÍZES. 
   
   SUGESTÃO:08930 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO, COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO DA  
JUSTIÇA DOS ESTADOS E SOBRE A CRIAÇÃO DE TRIBUNAIS INFERIORES DE  
SEGUNDA INSTÂNCIA, JUSTIÇA DE PAZ TEMPORÁRIA E JUIZADOS DE PEQUENAS  
CAUSAS. 
   
   SUGESTÃO:09171 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA NOS ESTADOS, EM  
ESPECIAL DA JUSTIÇA DE PAZ. 
   
   SUGESTÃO:09378 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DOS  
ESTADOS. 
   
   SUGESTÃO:09881 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA NOS ESTADOS  
(SGC). 
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2 – Audiências públicas 

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

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

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 36 - São órgãos da Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios:  

I - Tribunais de Justiça;  

II - Tribunais de Alçada, onde houver;  

III - Juízes de Direito sediados em Varas, inclusive do júri, juizados, circunscrições e 

comarcas.  

Parágrafo único - A lei disporá sobre organização judiciária do Distrito Federal e 

Territórios, observados os princípios gerais estabelecidos nesta Constituição. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 42 - São órgãos da Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios:  

I - Tribunais de Justiça;  

II - Tribunais de Alçada, onde houver;  

III - Juízes de Direito sediados em Varas, inclusive do júri, juizados, circunscrições e 

comarcas.  

§ 1º - A lei disporá sobre organização judiciária do Distrito Federal e Territórios, 

observados os princípios gerais estabelecidos nesta Constituição.  

§ 2º - A Justiça Militar Estadual, que a lei poderá criar mediante proposta do Tribunal 

de Justiça, é constituída em primeiro grau, por Conselhos de Justiça e, em segundo, 

pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, somente podendo 

ser este criado no Estado em que o efetivo da respectiva Polícia Militar for superior a 

vinte mil integrantes, observadas as Deposições Gerais deste Capítulo.  

§ 3º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares nos 

crimes militares definidos em lei, observado o disposto no artigo 40 e seu parágrafo 

2º, cabendo ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos 

oficiais.  

§ 4º - A competência dos Tribunais e juízes estaduais será definida em lei de iniciativa 

dos Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer emendas estranhas ao seu objeto, e 

nos respectivos regimentos internos. 

 

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 

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 6  
 

 

partir da p. 3.  

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c 

 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 97 - Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos 

nesta Constituição.  

§ 1º - A lei disporá sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.  

§ 2º - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça Estadual, 

constituída, esta, em primeira instância pelos Conselhos de Justiça e, em segunda, 

pelo próprio Tribunal de Justiça, com competência para processar e julgar, nos 

crimes exclusivamente militares, definidos em lei, os integrantes das policias 

militares.  

§ 3º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares nos 

crimes exclusivamente militares definidos em lei, cabendo ao Tribunal competente 

decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais.  

§ 4º - A competência dos Tribunais e juízes estaduais será definida em lei, de 

iniciativa dos Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer emendas estranhas ao seu 

objeto, e regulamentada nos respectivos regimentos internos. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 16.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 133 - Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.  

§ 1º - A lei federal disporá sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos 

Territórios.  

§ 2º - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 

Estadual, constituída, pelos Conselhos de Justiça e pelo Tribunal Militar Estadual e 

submetido ao Tribunal de Justiça, com competência para processar e julgar, nos 

crimes militares, definidos em lei, os integrantes das policias militares.  

§ 3º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares nos 

crimes militares definidos em lei, cabendo ao Tribunal competente decidir sobre a 

perda do posto e da patente dos oficiais.  

§ 4º - A competência dos Tribunais e juízes estaduais será definida em lei, de 

iniciativa dos Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer emendas estranhas ao seu 

objeto, e regulamentada nos respectivos regimentos internos.  

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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§ 5º - Poderão ser criados Tribunais Especiais de Justiça Militar, somente no Estado 

em que o efetivo da respectiva Polícia Militar for superior a vinte mil integrantes.  

 

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.  

A Emenda nº 240 foi destacada e rejeitada. Consulte a discussão e votação a partir 

da p. 24.  

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 233 - Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.  

§ 1º - A competência dos Tribunais e juízes estaduais será definida em lei, de 

iniciativa dos Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer emendas estranhas ao 

seu objeto, e regulamentada nos respectivos regimentos internos.  

§ 2º - A lei federal disporá sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos 

Territórios.  

§ 3º - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 

Estadual, constituída, em primeira instância, pelos Conselhos de Justiça e, em 

segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal especial, nos Estados em 

que o efetivo da respectiva Polícia Militar for superior a vinte mil integrantes.  

§ 4º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares nos 

crimes militares definidos em lei, cabendo ao Tribunal competente decidir sobre a 

perda do posto e da patente dos oficiais. 

 

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. 229 - Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.  

§ 1º - A competência dos Tribunais e juízes estaduais será definida em lei, de 

iniciativa dos Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer emendas estranhas ao 

seu objeto, e regulamentada nos respectivos regimentos internos.  

§ 2º - A lei federal disporá sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos 

Territórios.  

§ 3º - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 

Estadual, constituída, em primeira instância, pelos Conselhos de Justiça e, em 

segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal especial, nos Estados em 

que o efetivo da respectiva Polícia Militar for superior a vinte mil integrantes.  

§ 4º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e 

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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bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao Tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 32.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 171 - Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.  

§ 1º - A competência dos tribunais e juízes estaduais será definida em lei, de 

iniciativa dos tribunais de Justiça, e regulamentada nos respectivos regimentos 

internos.  

§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de mecanismos de controle jurisdicional da 

constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais contrários a 

esta Constituição ou à Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação 

para agir a um único órgão.  

§ 3º - A lei federal disporá sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos 

Territórios.  

§ 4º - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 

Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, 

pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal Especial, nos Estados em que o 

efetivo da respectiva polícia militar for superior a vinte mil integrantes.  

§ 5º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e 

bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 33.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 143 - Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.  

§ 1º - A competência dos tribunais e juízes estaduais será definida em lei, de 

iniciativa dos tribunais de Justiça, e regulamentada nos respectivos regimentos 

internos.  

§ 2º - Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de 

leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, 

vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.  

§ 3º - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 

Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, 

pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal Especial, nos Estados em que o 

efetivo da respectiva polícia militar seja superior a vinte mil integrantes.  

§ 4º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e 

bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. 

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 6333/87, referente à Emenda nº 32432. Aprovado. 

Destaque apresentado nº 7962/87, referente à Emenda nº 28984. Prejudicado por 

fala de quórum. 

Destaque apresentado nº 7934/87, referente à Emenda nº 32016. Rejeitado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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partir da p. 1834. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 149. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos 

nesta Constituição.  

§ 1º A competência dos tribunais e juízes estaduais será definida na Constituição do 

Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.  

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis 

ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, 

vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.  

§ 3º A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 

estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, 

pelo próprio Tribunal de Justiça ou por tribunal especial, nos Estados em que o efetivo 

da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes.  

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e 

bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 147. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento para fusão de Emendas ao Substitutivo 02040. A fusão foi rejeitada. 

Requerimento de destaque nº 1180, referente à Emenda nº 01318. A emenda foi 

rejeitada.  

Requerimento de destaque nª 2035 supressivo dos §§ 3º e 4º. O destaque foi 

prejudicado.  

Requerimento para fusão de Emendas ao Substitutivo 02040, referente ao § 3º do 

art. 147. A emenda foi aprovada. 

Requerimento de destaque nº 1546, referente à Emenda nº 01407. A Emenda foi 

aprovada. 

Requerimento de destaque nº 1181, referente à Emenda nº 01319. A Emenda foi 

rejeitada. 

 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 08/04/1988, a partir da 

p. 9192. 

 

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

2º) 

Art. 131. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.  

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a 

lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.  

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/221anc08abr1988.pdf
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ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, 

vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.  

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça 

Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em 

segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos 

Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes.  

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e 

bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação 

das praças. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

Requerimentos de destaques para emendas que visavam retirar do texto a expressão 

“e da graduação das praças” do § 4º. As emendas foram rejeitadas.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 26/08/1988, a partir da 

p. 13219.  

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.  

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a 

lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.  

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis 

ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, 

vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.  

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça 

Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em 

segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos 

Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes.  

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e 

bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação 

das praças. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi discutido e aprovado novo texto para o art. 125 

§.4º. Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, 

Supl. B, p. 203 

 

Nota: A alteração aprovada na Comissão de Redação foi questionada em Plenário 

pelo constituinte Paulo Ramos na sessão de votação da redação final.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, p. 14268.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/299anc26ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988.pdf
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Nesse sentido, conforme explicado no livro A Gênese do Texto da 

Constituição de 1988, v.1, p.53: 

“O Constituinte Paulo Ramos não voltou a se manifestar sobre a questão durante 

a votação da redação final, mas os seus apelos foram atendidos e a redação do § 

4º do art. 125 retornou ao texto constante do Projeto C.” 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios 

estabelecidos nesta Constituição.  

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a 

lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.  

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de 

leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, 

vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.  

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça 

Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em 

segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos 

Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes.  

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e 

bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação 

das praças. 

 

 

 
  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/544624
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/544624
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00002 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   

   Acrescentem-se ao art. 36 item IV ao caput e  
§ 2o., renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o.:  
Art. 36. ....................................  
IV - Justiça de Paz.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. A Justiça de Paz, composta por cidadãos  
eleitos pelo voto direto e secreto, com mandato de  
quatro anos, é competente para a habilitação,  
celebração e dissolução, por mútuo consentimento,  
do casamento, além de atribuições conciliatórias  
entre partes litigantes, mediante expressa  
recomendação do Juiz de Direito. 
Justificativa: 

A proposta reformulatória do dispositivo atinente ao Juizado de Paz busca o aprimoramento daquela tradição 
instituição dando-lhe como secreto, não apenas por ser o processo mais democrático, mas, sobretudo, para que 
seja possível a escolha dos cidadãos mais queridos e estimados da comunidade o que, sem dúvida, será de 
grande valia no exercício das próprias atividades.  
Esta emenda aumenta a competência usual com o acréscimo da atribuição de dissolver casamentos, desde que 
por mútuo consentimento, bem como na realização de missões conciliatórias entre litigantes, por recomendação 
do Juiz de Direito, tudo com o objetivo de descentralizar a atividade jurisdicional, colaborando com a 
desobstrução das tão congestionadas lides forenses.  
   
   EMENDA:00003 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 36 o seguinte § 2o.,  
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o.:  
"Art. 36. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Os Estados obedecerão às normas de lei  
complementar federal que disporá sobre a  
padronização de vencimentos e vantagens entre os  
membros da magistratura, do Ministério Público e  
da Defensoria Pública, observadas as  
peculiaridades locais. 
Justificativa: 

                                                      
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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Deve haver uma padronização de vencimentos e vantagens entre os membros das diversas categorias em 
atuação na área da Justiça, mormente os magistrados e os membros do Ministério Público e da Defensoria 
Pública (este objeto de emenda que também estou oferecendo).  
Alguns Estados pagam regiamente seus magistrados enquanto outros são bem avaros, fazendo com que não 
haja o menor incentivo para o ingresso na carreira. Com isso, a própria Justiça acaba sendo atingida e a 
prestação jurisdicional apresenta falhas.  
Que os membros da magistratura, presidirem os processos, venham a perceber, pela própria hierarquia das 
atividades, remuneração pouco superior àquela atribuída aos Promotores e Defensores Públicos, que devem 
perceber remuneração equivalente face à analogia das atividades, apesar dos objetivos diversos, eis que, se 
aqueles, como fiscalização da lei defendem a sociedade, estes, pelo mister da função, advogam a proteção aos 
direitos individuais dos cidadãos.  
Creio que uma lei complementar federal deverá estabelecer padrões de vencimentos e vantagens, observadas, 
porém, as peculiaridades regionais.  
   
   EMENDA:00034 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitui-se a Seção VIII do capítulo  
relativo ao Poder Judiciário:  
SEÇÃO VIII  
Dos Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios:  
Art. Os Estados organizarão a sua justiça com  
observância dos arts. e desta Constituição e  
dos seguintes princípios:  
I - ........................................  
II - ........................................  
§ 1o. A Lei poderá criar mediante proposta do Tribunal de Justiça.  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
............................................  
A Justiça Militar Estadual, constituída em  
primeira instância pelos Conselhos de Justiça e,  
em seguida, por um tribunal especial ou, na sua  
falta, pelo próprio Tribunal de Justiça, para  
processar e julgar, nos crimes militares definidos  
em lei, os integrantes das polícias militares. Ao  
Tribunal compete decidir sobre a perda do posto e  
da patente dos oficiais. 
Justificativa: 

Desde que, pela Constituição de 1891, “as províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação”, passaram a 
constituir os Estados Unidos do Brasil, o poder da União intervir “em negócios peculiares aos Estados” ficou 
reduzido a casos extremos. 
Todas as Constituições que se seguiram – sem exceção – reservavam aos Estados a competência para legislar 
sobre a sua divisão e organização judiciária, isto é, sobre a sua justiça, com a observância dos princípios gerais 
nelas fixados. 
Afetaria, portanto, o princípio federativo e atingiria a autonomia dos Estados suprir-lhes ou limitar-lhes o poder de 
organizar livremente sua justiça, impondo-lhes, em vez dos tradicionais princípios norteadores, dispositivos 
expressos que invadem sua esfera de competência.  
Eis porque, no que se refere aos Tribunais de Justiça Militar estaduais, órgãos integrantes do judiciário, se 
propõem que a questão seja resolvida no âmbito próprio – a Constituição dos Estados e na lei ordinária 
adequada.  
Assim já dispunha a Constituição Federal de 1946, no art. 124, XII: 
- “a Justiça Militar estadual, organizada com observância dos preceitos gerais da lei federal (art. 5°, n° XV, letra 
como órgãos de primeira instância os Conselhos de Justiça e como órgão de segunda instância um Tribunal 
especial ou o Tribunal de Justiça”.  
Como, à época, eram pequenos os efeitos das Polícias Militares, foram criados inicialmente, em Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e São Paulo. Atualmente, com efetivos e atribuições aumentados, mais se justifica a 
existência da Corte Castrense. 
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Esses órgãos da Justiça especializada têm sido instrumentos eficazes para a preservação da higidez moral e a 
sanidade profissional da Polícias Militares, contribuindo para assegurar-lhes plenas condições de confiabilidade e 
credibilidade para melhor desempenho de suas atribuições na proteção do povo, limitando-se a sua destinação 
jurisdicional à preservação da disciplina e ao controle do poder e da força. Jamais se imiscuem em questões 
vinculadas a crimes políticos ou contra a segurança nacional, ainda que praticados por policiais militares, por não 
lhes competir nunca o julgamento dessas ações.  
Vive-se o momento em que se pretende a descentralização. No caso do Poder Judiciário, ensejando maior 
agilização à aplicação da justiça, é de se entender pela especialização, o que, por si, justifica a existência em 
seus níveis, das justiças militares estaduais.  
   
   EMENDA:00092 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   a) Acrescente-se ao art. 17 o inciso IV, com a seguinte redação:  
"IV - Juízos Tributários;  
b) Acrescente-se um artigo à Seção IV, o de  
número 23 e renumerem-se os demais, com a seguinte redação:  
Art. 23. Aos juízes tributários, compete  
processar e julgar, em primeira instância, com  
recurso para o Tribunal Regional Federal, as ações  
fiscais, em que a União e suas Autarquias forem  
interessadas, na condição de autoras, exequentes,  
executadas, rés, assistentes ou opoentes;  
c) Acrescente-se ao art. 36 o inciso IV, com a seguinte redação:  

IV - Juizados Tributários, com recursos para  
o Tribunal de Justiça do Estado; 
Justificativa: 

Justifica-se a pretensão da criação de Juízos especializados, para matéria tributária, em virtude de tendência 
universal de especialização, e que exige cada vez mais conhecimentos específicos porquanto” a questão fisco-
contribuinte, desde tempos imemoriais, tem despertado, não só dos estudiosos, mas, também, da própria 
comunidade, interessantes debates, porquanto, se, de um lado, a Justiça deve ser sumamente ágil e dinâmica, 
os direitos fundamentais do homem não podem ser postergados, pena de se massacrarem centenas de anos de 
civilização. Daí por que o binômio e o dilema a ser enfrentado: garantia e agilidade. Segurança para o 
administrado e presteza para o Estado na cobrança de sua dívida, em consonância com o que acentuam os 
Professores LEON FREJDA SZKLAROWSKY, DIOGO DE FIGUEIREDO e KAZUO WATANABE, entre outros. 
   
   EMENDA:00137 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   Acrescentar ao art. 36 §§ 1o. e 2o.,  
renumerando o parágrafo único para 3o., com a  
seguinte redação:  
"Art. 36. ..................................  
§ 1o. O tribunal de justiça designará juízes  
de entrância especial, com competência exclusiva  
para matéria de natureza agrária; esses juízes se  
deslocarão aos locais do conflito, sempre que  
necessário a eficiente prestação jurisdicional.  
§ 2o. Dá decisão dos juízos agrários caberá  
recurso para o Tribunal de Justiça ou de Alçada,  
onde se organizarão seções ou turmas  
especializadas, conforme dispuser a lei de  
organização judicial estadual." 
Justificativa: 
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Entendemos que a criação da Justiça Agrária vai de encontro a uma antiga aspiração da sociedade, 
particularmente aos trabalhadores rurais que, no seu IV Congresso realizado em 1985, em Brasília, 
reivindicavam “que é necessária a criação de uma justiça especializada para tratar das questões agrárias”.  
Ao propormos que sua organização seja estadual é nossa intenção facilitar a sua implantação o mais rápido 
possível, garantindo uma atuação simples e dinâmica, utilizando a estrutura já existente na justiça estadual, vez 
que, a criação de uma justiça especializada, com duas instâncias retardará, inevitavelmente, a criação desta 
justiça, além de exigir elevados recursos financeiros. Contribuindo, dessa forma, para acelerar o processo de 
Reforma Agrária, reclamado pelo nosso povo.  
Cabe ainda, enfatizar que a previsão do deslocamento dos juízes agrários até o local do conflito fundiário, 
tornarão mais eficazes e rápidas as suas decisões.  
   
   EMENDA:00303 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte § 2o. ao art. 36,  
passando o atual parágrafo único a constituir § 1o.:  
"Art. 36 .......................  
§ 1o. ...........................  
§ 2o. A lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal de Justiça, a justiça militar  
estadual, constituída em primeira instância pelos  
Conselhos de Justiça, e, em segunda, pelo próprio  
Tribunal da Justiça, com competência para  
processar e julgar, nos crimes militares definidos  
em lei, os integrantes das polícias militares" 
Justificativa: 

O anteprojeto não cuidou da Justiça Militar, seja a federal a estadual. Creio que, nos Estados onde existe, deve 
permanecer a Justiça Militar Estadual que processa e julga os crimes militares dos integrantes das polícias 
militares. É uma questão de racionalização e especialização da jurisdicional demorada, se a suprirmos iremos 
sobrecarregar a justiça comum com inúmeros feitos e fazer com que o Poder Judiciário caia, ainda mais, na 
descrença popular. 
   
   EMENDA:00340 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ COSTA (PMDB/AL) 
Texto:   

   O art. 3o. do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 3o. A competência dos Tribunais e  
Juízes Estaduais será definida, no que couber, em  
lei estadual de iniciativa do Tribunal local de  
maior hierarquia, observando-se os seguintes princípios:  
I - ........................................  
II - os vencimentos dos juízes serão fixados  
com diferença não excedente de dez por cento de  
uma para outa entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de noventa por  
cento dos vencimentos dos integrantes do  
respectivo tribunal, assegurada a estes  
remuneração não inferior à percebida, a qualquer  
título, pelos Secretários de Estado da respectiva  
unidade federativa;  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ." 
Justificativa: 
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A tarefa de legislar deve ser exercida com exclusividade e em última instância pelo Poder Legislativo, sob pena 
de continuar os abusos praticados por muitos tribunais superiores, que se valem de via regimental, e de órgãos 
do Poder Executivo como o Banco Central do Brasil, por exemplo, que com suas famosas “resoluções” tumultua 
a atividade econômica do País submetendo-a aos caprichos de economista de plantão.  
A supressão da expressão “....ou pelos Ministros do Tribunal Superior de Justiça”, contida na parte final do item 
II, visa a evitar conhecidos abusos na fixação de vencimentos da magistratura.  
   
   EMENDA:00348 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Retirar a expressão "onde houver", do item II do art. 36. 
Justificativa: 

A Constituição não pode ser imprecisa a admitir expressões que se ajustem ao acaso. Muito pelo contrário deve 
definir quais são, nesses casos, os órgãos do Poder Judiciário nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios.  
   
   EMENDA:00366 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que se dê ao art. 36 do Anteprojeto da  
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério  
Público a seguinte redação:  
"Art. 36. São órgãos da Justiça dos Estados,  
do Distrito Federal e Territórios:  
I - Tribunais Superiores de Justiça  
II - Tribunais de Justiça  
III - Juízes de Direito sediados em raras,  
inclusive de Júri, juizados, circunscrições e comarcas." 
Justificativa: 

A proposta objetiva a descentralização dos serviços no segundo grau de jurisdição, instituindo um Tribunal 
Superior de Justiça, com competência constitucional e administrativa, e Tribunais de Justiça, com competência 
regionalizada, tantos quantos se fizerem necessários em face da realidade de cada Estado.  
Essa penalização, que impede a centralização dos serviços em um tribunal gigante, mas pouco eficiente, ainda 
oferece benefícios da regionalização, com o atendimento das partes em pontos geográficos mais próximos.  
   
   EMENDA:00389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Dê-se ao parágrafo único do art. 36 a seguinte redação:  
"§ 1o. Os Estados organizarão a sua justiça,  
observada esta Constituição e os dispositivos seguintes:  
I - o ingresso na magistratura de carreira  
dar-se-á mediante concurso público de provas e  
títulos, realizado pelo Tribunal de Justiça, com a  
participação do Conselho Secional da Ordem dos  
Advogados do Brasil, podendo a lei exigir dos  
candidatos prova de habilitação em curso de  
preparação para a magistratura.  
II - a promoção de juízes far-se-á de  
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entrância a entrância, por antiguidade e por  
merecimento, alternadamente, observado o seguinte:  
a) apurar-se-ão na entrância a antiguidade e  
o merecimento, esta em lista tríplice, sendo  
obrigatória a promoção do juiz que figurar pela  
quarta vez consecutiva em lista de merecimento;  
b) no caso de antiguidade, o Tribunal somente  
poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto da  
maioria absoluta de seus membros, repetindo-se a  
votação até se fixar a indicação;  
c) somente após dois anos de exercício na  
respectiva entrância poderá o juiz ser promovido,  
salvo se não houver, com tal requisito, quem  
aceite o lugar vago, ou forem recusados, pela  
maioria absoluta dos membros do Tribunal,  
candidatos que hajam completado o estágio.  
III - o acesso aos tribunais dar-se-á por  
antiguidade e por merecimento, alternadamente. A  
antiguidade apurar-se-á na última entrância. Neste  
caso, o tribunal de Justiça somente poderá recusar  
o juiz mais antigo pelo voto da maioria dos  
desembargadores, repetindo-se a votação até se  
fixar a indicação. No caso de merecimento, a lista  
tríplice compor-se-á de nomes escolhidos dentre os  
juízes de qualquer entrância;  
IV - na composição dos Tribunais, os lugares  
serão preenchidos nas seguintes proporções,:  
a) três quintos para magistrados;  
b) um quinto para membros do Ministério  
Público com mais de trinta e cinco anos de idade e  
dez anos de exercício na função;  
c) um quinto para advogados com mais de  
trinta e cinco anos de idade, de notório saber  
jurídico e idoneidade moral com mais de dez anos  
de efetiva atividade profissional;  
V - os Tribunais de Justiça e de Alçada  
terão, no máximo trinta e seis membros;  
VI - a lei poderá estabelecer, como condição  
à promoção por merecimento, a partir de  
determinada entrância, ou de acesso aos Tribunais  
de segunda instância, pelo mesmo critério,  
frequência e aprovação em curso ministrado por  
escola de aperfeiçoamento de magistrados;  
VII - nos casos de impedimento, férias,  
licença ou qualquer afastamento, os membros do  
Tribunal serão substituídos, sempre que possível,  
por outro de seus componentes, sem acréscimo de  
remuneração. A lei regulará a forma e os casos em  
que poderão ser convocados, para substituição,  
juízes não pertencentes ao Tribunal;  
§ 2o. A lei estadual disporá sobre:  
a) Tribunais de alçada, de segunda instância;  
b) juizados especiais, em único grau de  
jurisdição, competentes para conciliação e  
julgamentos de causas cíveis de pequena relevância  
definida em lei e julgamento de contravenções;  
justiça de paz temporária, competente para  
habilitação e celebração de casamento e para  
outros atos previstos em lei, cujos juízes  
perceberão vencimentos correspondentes a setenta  
por cento do que perceberem os Juízes de Direito Substitutos;  
§ 3o. Compete ao Tribunal de Justiça  
processar e julgar os membros do Tribunal de  
Alçada e os juízes de inferior instância, nos  
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crimes comuns e nos responsabilidade, ressalvada a  
competência da Justiça Eleitoral;  
§ 4o. Compete ao Tribunal de Justiça,  
mediante representação do Promotor Geral da  
Justiça, declarar a inconstitucionalidade, em  
tese, de lei ou ato normativo estadual ou  
municipal, em face da Constituição do Estado,  
salvo se houve também questão constitucional federal.  
§ 5o. A lei orgânica do Distrito Federal,  
elaborada pela Assembléia Legislativa, e a lei  
federal disporão sobre a organização judiciária do  
Distrito Federal e a dos Territórios,  
respectivamente, observados os princípios gerais  
estabelecidos nesta Constituição.  
§ 6o. Aplicam-se à Justiça do Distrito  
Federal as normas desta Constituição relativas à  
Justiça dos Estados." 
Justificativa: 

A emenda ora apresentada tem por objetivo fundamental disciplinar na própria Constituição os requisitos 
mínimos indispensáveis à organização judiciária dos Estados, propiciando condições para que em todas as 
unidades da Federação a prestação jurisdicional se torne mais eficiente, resgatando-se, assim, perante a opinião 
pública nacional, a fidúcia na Justiça.  
Afora este aspecto de transcendental importância, há que se levar em conta que, diante das nossas sugestões e 
emendas visando a autonomia política, legislativa, judiciária, administrativa e financeira do Distrito Federal, 
formuladas pelas nossas convicções e sob o estímulo das reivindicações populares, não há como se admitir 
continue a Justiça do Distrito Federal dependente do Poder Executivo Federal.  
No mesmo sentido, são os próprios membros do judiciário desta unidade da Federação, os primeiros a se 
queixarem de inaceitável discriminação, eis que os mais comuns atos de nomeação, promoção, remoção, 
transferência e outros tantos, percorrem uma verdadeira “via crucis” até receberem o autógrafo do Presidente da 
República, quando, a poucos passos do Tribunal de Justiça e na mesma praça do Buritis, está o Governador do 
Distrito Federal que deveria ser a autoridade competente para assinar decretos dessa natureza.  
Assim como nos Estados, os contatos entre o Presidente do Tribunal de Justiça e o Governador, por serem mais 
fáceis e mais constantes do que as audiências concedidas pelo Presidente da República, haverão de resultar em 
soluções também mais céleres no trato dos interesses da Justiça do Distrito Federal.  
É a justificativa da presente emenda, que esperamos seja acolhida.  
   
   EMENDA:00421 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   Modificar a redação do art. 36 e incluir dois parágrafos:  
"III - Juízes de Direito, inclusive do Júri.  
IV - Juizados especiais.  
§ 1o. Nos Tribunais de Justiça com número  
superior a vinte e cinco Desembargadores será  
constituído órgão especial, com o mínimo de onze e  
o máximo de vinte e cinco membros, para o  
exercício das atribuições administrativas e  
jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno,  
bem como para uniformização da jurisprudência no  
caso de divergência entre seus grupos ou seções.  
§ 2o. À Justiça do Distrito Federal e  
Territórios, integrantes da União, aplicam-se as  
disposições pertinentes estabelecidas nesta Constituição". 
Justificativa: 

A emenda procura dar à manutenção constante do artigo 36, redação mais afeiçoada aos conceitos da 
Organização Judiciária, excluindo do texto a referência a Varas como sede de Juízes de Direito, bem como a 
circunscrições e comarcas, simples parâmetros de Divisão Judiciária.  
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Propõe-se, quando ao inciso II, a supressão da locução “onde houver”, aparentemente restritiva, podendo fazer 
supor que somente subsistiriam os Tribunais de Alçada atualmente existentes, quando a possibilidade da criação 
de novos é altamente recomendável.  
A explosão populacional do País impõe, em alguns Estados da Federação, o agigantamento dos Tribunais, que 
passaram a ter, como ocorre em São Paulo, e Rio de Janeiro, grande número de membros. 
A vigente Constituição Federal, por emenda de 1977, tornou obrigatória a criação de órgão especial, com 
número limitado de membros, atribuindo-lhe competência administrativa e jurisdicional que caberia ao Tribunal 
Pleno.  
A experiência ao longo de uma década se revelou satisfatória, obviando os conhecidos inconvenientes dos 
Tribunais com composição numerosa.  
Daí a emenda sugerir a inclusão de um parágrafo, inspirado no texto da atual Carta constitucional.  
Outra emenda, do mesmo artigo, procura resguardar, em nível constitucional, a posição da Justiça do Distrito 
Federal, e dos Territórios na estrutura do Poder Judiciário.  
Efetivamente, desde o antigo Distrito Federal sua Justiça e dos Territórios integra a estrutura federal, sendo 
deste nível político a investidura de seus membros.  
A manutenção desta sistemática se justifica, sobretudo, pela existência de autonomia política dos Territórios 
Federais, e, ainda, pelo fato de serem originários da União.  
Por outro lado, a mudança do atual sistema importaria na necessidade de criação de Tribunais de Justiça nos 
Territórios Federais, ou a submissão dos Juízes daqueles à Justiça dos Estados, soluções, à evidencia, 
desaconselháveis.  
Cumpre observar a tradição republicana, sendo de ressaltar que 70% da receita do Distrito Federal são 
originários da União Federal.  
- Proposta aprovada no V Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça, em Brasília, nos dias 13 e 14 de 
maio de 1987.  
   
   EMENDA:00504 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   

   No Capítulo "Do Poder Judiciário", Seção  
VIII, o art. 36, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 36. São Órgãos da Justiça dos Estados,  
do Distrito Federal e Territórios:  
I - Tribunais de Justiça;  
II - Tribunais de Alçada, onde houver;  
III - Juízes de Direito sediados em Varas,  
inclusive dos Júri, Juizados, Circunscrições e Comarcas.  
IV - Tribunais e Juízes Militares.  
§ 1o. A lei disporá sobre a organização  
judiciária do Distrito Federal e Territórios  
observados os princípios gerais estabelecidos  
nesta Constituição.  
§ 2o. A Justiça Militar Estadual, constituída  
em primeira instância pelos Conselhos de Justiça  
e, em segunda, por um Tribunal especial ou, na sua  
falta, pelo próprio Tribunal de Justiça, compete  
processar e julgar, nos crimes militares definidos  
em lei, os integrantes das polícias militares. Ao  
Tribunal compete decidir sobre a perda do posto e  
da patente dos oficiais. 
Justificativa: 

Consolidou a liberal Constituição Federal de 1946, a existência da Justiça Militar Estadual, “em vi” art. 124, XII – 
“a Justiça Militar estadual, organizada com observância dos preceitos gerais da lei federal (art. 5°, n° XV, letra f) 
terá como órgão de primeira instancia os conselhos de Justiça e como órgão de segunda instancia um tribunal 
especial ou Tribunal de Justiça”.  
Como, à época, eram pequenos os efeitos das Polícias Militares, foram criados inicialmente em Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e São Paulo. Atualmente, com efetivos e atribuições aumentados, mais se justifica a 
existência da Corte Castrense.  
Esses órgãos da Justiça especializada têm sido instrumentos eficazes para a preservação da higidez moral e a 
sanidade profissional das Polícias Militares, contribuindo para assegurar-lhes plenas condições de confiabilidade 
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e credibilidade para melhor desempenho de suas atribuições na proteção do povo, limitando-se a sua destinação 
jurisdicional à preservação da disciplina e ao controle do poder e da força. Jamais se imiscuem em questões 
vinculadas a crimes políticos ou contra a segurança nacional, ainda que praticados por policiais militares, por não 
lhes competir nunca o julgamento dessas ações.  
Vive-se o momento em que se pretende a descentralização. No caso do poder judiciário, ensejando maior 
agilização à aplicação da justiça, é de se entender pela especialização, o que, por sí, justifica a existência em 
seus níveis, das justiças militares estaduais.  
   
   
   EMENDA:00558 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   

   Dê-se a redação abaixo ao art. 1o do  
Anteprojeto elaborado pelo Relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público:  
"Art. 1o. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:  
I - Supremo Tribunal Federal;  
II - Conselho Nacional de Magistratura;  
III - Tribunal Federal de Recursos e Juízes Federais;  
IV - Tribunais e Juízes Militares;  
V - Tribunais e Juízes Eleitorais;  
VI - Tribunais e Juízes do Trabalho;  
VII - Tribunais e Juízes Agrários;  
VIII - Tribunais e Juízes Estaduais.  
Modifique-se, outrossim, o inciso II do art. 36, na seguinte forma:  
Art. 36. ....................................  

III - Juízes de Direito sediados em Varas,  
inclusive do júri, juizados, inclusive o de  
Pequenas Causas, circunscrições e comarcas.  
Em consequência, sejam alterados os  
dispositivos que determinam a competência e as  
atribuições dos órgãos especificados no art. 1o.,  
observando-se, quanto aos Tribunais previstos na  
presente emenda, as normas constantes da  
Constituição vigente." 
Justificativa: 

Não podemos absolutamente concordar com as modificações introduzidas no Anteprojeto, ressaltando-se meu 
inconformismo com a supressão de órgãos já tradicionais em nossa vida institucional, principalmente tendo em 
vista o desempenho do Supremo Tribunal Federal no trato de nossas questões constitucionais.  
A par de reintroduzir no texto do anteprojeto os referidos órgãos, achei de bom alvitre a criação dos Tribunais e 
Juízes Agrários, cuja necessidade já estamos de há muito sentido, e, além disso, faz-se também necessária a 
previsão dos Juizados de Pequenas Causas, que virá desobstruir os trabalhos de nossa Justiça.  
   
   
   EMENDA:00570 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

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

   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se a Seção VIII do Capítulo do  
Poder Judiciário do anteprojeto do Relator pela seguinte:  
"SEÇÃO VIII  
Dos Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios  
Art. 36. Os Estados e o Distrito Federal  
organizarão sua Justiça, observado o disposto  
nesta Constituição e os seguintes dispositivos:  
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I - são órgãos indispensáveis à Justiça dos  
Estados e do Distrito Federal:  
a) Tribunais de Justiça;  
b) Tribunais de Alçada, quando houver;  
c) Juízes de Direito, sediados em Varas  
Judiciais, inclusive do Júri, circunscrições e Comarcas;  
d) Justiça de Paz Temporária.  
II - na composição de qualquer Tribunal, 1/5  
(um quinto) dos lugares será preenchido por  
advogados, em efetivo exercício da profissão e  
membros do Ministério Público, todos de notório  
merecimento e idoneidade moral, com dez anos pelo  
menos, de prática forense. Os lugares reservados a  
membros do Ministério Público ou advogados serão  
preenchidos, respectivamente, por membros do  
Ministério Público ou advogados, indicados em  
lista tríplice;  
III - o quinto dos Tribunais previsto no item  
anterior será nomeado pelo Poder Executivo  
competente após indicação das respectivas  
categorias e aprovação pelo Poder Legislativo;  
IV - a lei disporá sobre a fixação do número  
de membros de cada Tribunal, sempre levando em  
conta, na fixação da proporcionalidade, a  
população dos respectivos Estados, da  
proporcionalidade, a população dos respectivos  
Estados Distrito Federal e Territórios.  
§ 1o. A lei poderá criar mediante proposta do  
Tribunal de Justiça:  
I - Tribunais inferiores de segunda instância;  
II - Justiça Militar Estadual, constituída em  
primeira estância pelos Conselhos de Justiça e, em  
segunda, por um Tribunal especial ou, na sua  
falta, pelo próprio Tribunal de Justiça, para  
processar e julgar, nos crimes militares definidos  
em lei, os integrantes das polícias militares;  
III - Varas Distritais, com a subdivisão do  
fórum da Comarca e a definição da jurisdição  
territorial.  
§ 2o. À Justiça de Paz, composta por cidadãos  
eleitos pelo voto direto e secreto, com mandato de  
quatro anos, compete habilitação, celebração e  
dissolução, por mútuo consentimento, do casamento,  
além de atribuições conciliatórias entre partes  
litigantes, mediante expressa recomendação do Juiz  
de Direito. 
Justificativa: 

A presente emenda, que propõem a substituição da Seção VIII 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, à maioria dos movimentos reivindicatórios da 
atualidade, quer oriundos de classes ou segmentos sociais, quer dos grandes e inquestionáveis anseios 
coletivos, autores do desabrochar de tantas esperanças sempre moldadas e fundamentais no novo ordenamento 
constitucional.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

   
   EMENDA:01184 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dá-se ao § 3o. do Item III, do Artigo 42 do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público a seguinte redação:  
§ 3o. - Compete a Justiça Militar Estadual  
processar e julgar os Policiais Militares nos  
crimes militares definidos em lei, observado o  
dispositivo no artigo 40 e seu parágrafo 2o.,  
cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir  
sobre a perda do posto e, da patente dos oficiais. 
Justificativa: 

A emenda visa tão somente tornar expresso e assim insuscetível de quaisquer dúvidas, que o Tribunal, 
competente para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais é o Tribunal de Justiça Militar.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01209 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 no parecer do relatório da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do artigo 42:  
"§ 2o. - A lei poderá criar:  
a) Tribunais inferiores de segunda instância,  
observados os requisitos previstos na Lei Orgânica  
da Magistratura Nacional;  
b) Juízes togados com investidura no tempo,  
os quais terão competência para julgamento de  
pequeno valor e de crime a que não seja cominada  
pena de reclusão, e poderão substituir juízes vitalícios;  
c) justiça de paz temporária, competente para  
conciliação, decisão em matéria definida em lei  
estadual, habilitação e celebração de casamento.  
d) Juizados distritais ou municipais, com  
participação popular e competência civil e  
criminal, na forma que for definida na legislação estadual.  
Emenda ao parecer do Relator da Subcomissão  
do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Suprima-se o artigo 8o. 
Justificativa: 

A emenda propõe melhor distribuição na atuação da 1ª instância visando democratizar a atuação da justiça e 
permitir solução rápida com participação dos cidadãos, de questões menores.  
Prevê-se, também, maiores atividades para a Justiça de Paz, que deve ter sua ação ampliada, com competência 
para consolidação e decisão em matéria que a lei vier a fixar.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00270 REJEITADA 
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Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   Acrescente-se o seguinte § 5o. ao art. 42 do  
anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder  
Judiciário e do Ministério Público:  
"por iniciativa do Tribunal de Justiça, lei  
complementar criará a Justiça de Paz temporária,  
com competência para a celebração de casamentos,  
cujos juízes gozarão dos mesmos direitos,  
vantagens e garantias dos juízes togados de  
investidura limitada no tempo." 
Justificativa: 

Pretendemos conceder com a presente emenda remuneração e aposentadoria aos juízes de paz, titulares e 
suplentes em exercício, equivalente aos juízes temporários da União.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00352 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 VIII do cap. I do Anteprojeto  
da Subcomissão do Poder Judiciário a seguinte redação:  
Dos Tribunais e Juízes Estaduais  
Art. Os Estados organizarão a sua Justiça,  
observadas as peculiaridades locais e os  
dispositivos seguintes:  
I - o ingresso na magistratura de carreira  
dar-se-á mediante concurso de provas e títulos,  
realizado pelo Tribunal de Justiça, com a  
colaboração do Conselho Seccional da Ordem dos  
Advogados do Brasil, e a ele somente serão  
admitidos candidatos com cinco anos, no mínimo, de  
prática forense;  
II - a promoção de juízes far-se-á de  
entrância em entrância, por antiguidade ou por  
merecimento, e no segundo caso dependerá de lista  
tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça;  
III - o Juiz só poderá ser promovido após  
dois anos de exercício na respectiva entrância;  
IV - o recrutamento dos juízes dos Tribunais  
de Justiça de segunda entrância far-se-á por  
antiguidade e por merecimento, alternadamente.  
Para isso, nos casos de merecimento o acesso  
far-se-á por concurso curricular aberto aos  
magistrados, sendo aproveitado o melhor  
classificado. Em se tratando de antiguidade, que  
se apurará na última entrância, o Tribunal de  
Justiça não poderá recusar o juiz mais antigo;  
V - na composição de qualquer tribunal, um  
quinto dos lugares será preenchido por advogados,  
em efetivo exercício da profissão e membros do  
Ministério Público, todos de notório merecimento e  
reputação ilibada, com dez anos, pelo menos, de  
prática forense. Escolhido um membro do Ministério  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 24  
 

 

Público, a vaga seguinte será preenchida por  
advogado. Em qualquer caso, o acesso dependerá de  
concurso curricular, em lista tríplice dos  
melhores candidatos;  
VI - os magistrados serão nomeados pelo  
Governador do Estado, respeitados os dispositivos  
deste artigo.  
Parágrafo Único. Os vencimentos dos  
Desembargadores serão fixados em quantia não  
inferior à que recebem, a qualquer título, os  
Secretários de Estado, não podendo ultrapassar,  
porém, os fixados para os Ministros do Supremo  
Tribunal Federal e os demais juízes vitalícios,  
com diferença não excedente de dez por cento de  
uma para outra entrância, atribuindo-se aos da  
entrância mais elevada não menos de noventa e  
cinco por cento dos vencimentos dos  
desembargadores.  
Art. Só por proposta do Tribunal de Justiça  
poderá ser alterado o número dos seus membros e os  
de qualquer Tribunal.  
Art. A lei poderá criar, mediante proposta do  
Tribunal de Justiça, Tribunais inferiores de  
segunda entrância, juízes de paz temporário e  
juízes militares estaduais.  
Parágrafo Único - A Justiça Militar Estadual,  
constituída em primeira instância pelos Conselhos  
de Justiça, têm competência para processar e  
julgar os integrantes das polícias militares, nos  
crimes militares definidos em Lei.  
Art. Cabe ao Tribunal de Justiça dispor, em  
resolução, pela maioria absoluta de seus membros,  
a alteração do número de seus membros dos  
Tribunais inferiores de segunda instância.  
Art. Compete aos Tribunais Estaduais eleger  
os Presidentes e demais titulares de sua direção.  
Art. O Tribunal de Justiça do Estado  
elaborará sua proposta orçamentária, que será  
encaminhada à Assembléia Legislativa do Estado  
juntamente com a do Governo do Estado.  
Parágrafo Único. As dotações orçamentárias do  
Tribunal de Justiça do Estado ser-lhe-ão entregues  
pelo Governo do Estado, mensalmente, em duodécimos. 
Justificativa: 

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

   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00355 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:   

   Art. Os estados organizarão a sua Justiça,  
observadas as seguintes normas:  
I - Os cargos iniciais da Magistratura, de  
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carreira serão providos por ato do presidente do  
Tribunal de Justiça mediante concurso público de  
provas e títulos organizado pelo tribunal, e  
verificados os requisitados fixados em lei,  
inclusive os de idoneidade moral e de idade a  
vinte e cinco anos, com a participação do Conselho  
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,  
podendo a lei exigir dos candidatos prova de  
habilitação em curso de preparação para a magistratura;  
II - a promoção dos Juízes de primeira  
instância incumbirá ao Tribunal de Justiça e  
far-se-á de entrância a entrância por antiguidade por  
merecimento;  
III - o acesso aos Tribunais de segunda  
instância dar-se-á por antiguidade e por  
merecimento, alternativamente;  
IV - na composição de qualquer Tribunal, 1/5  
dos lugares será preenchido por advogados e  
membros do Ministério Público, todos de notório  
merecimento e reputação ilibada, com vinte anos,  
pelo menos, de prática forense;  
V - compete privativamente ao Tribunal de  
Justiça processar e julgar os membros dos  
tribunais inferiores de segunda instância, os  
juízes de Inferior instância e os membros do  
Ministério Público dos Estados nos crimes comuns e  
nos de responsabilidade, ressalvada a competência  
da Justiça Eleitoral;  
VI - nos casos de impedimento, férias,  
licença ou qualquer afastamento, os membros do  
tribunal serão substituídos, sempre que possível,  
por outro de seus componentes, sem acréscimo de  
renumeração. A lei estadual regulará a forma e os  
casos em que poderão ser convocados, para a  
substituição, juízes não pertencentes ao Tribunal;  
VII - cabe privativamente ao Tribunal de  
Justiça a iniciativa de propor à Assembléia  
Legislativa do Estado projeto de lei, alteração  
da organização e da divisão judiciária, vedadas  
emendas estranhas ao objeto da proposta, ou que  
determinem aumento de despesas;  
VIII - nos Tribunais de Justiça com número  
superior a vinte e cinco desembargadores poderá  
ser constituído órgão, com o mínimo de onze e o  
máximo de vinte e cinco membros, para o exercício  
das atribuições administrativas e jurisdicionais  
de competência do Tribunal pleno, bem como para  
uniformizar a jurisprudência, no caso de  
divergência entre suas câmaras, turmas, grupos ou  
seções.  
IX - em caso de mudança da sede do juízo,  
será facultado ao juiz remover-se para ela ou para  
comarca de igual entrância, ou obter a  
disponibilidade com vencimentos integrais.  
X - os vencimentos dos Juízes vitalícios  
serão fixados com diferença não excedente de 10%  
de uma para outra entrância, atribuindo-se aos de  
entrância mais elevada não menos de 95% (noventa e  
cinco por cento) dos vencimentos dos  
desembargadores, assegurados a estes, vencimentos  
não inferiores aos que percebem os Secretários de  
Estados. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 26  
 

 

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 distanciada de confusão perante o indivíduo comum, o cidadão 
que não é muito letrado e que já se acostumou, durante toda sua vida, com certas estruturas. No caso do Poder 
Judiciário o homem do povo já conhece razoavelmente as atribuições de cada órgão e certamente ficaria 
confuso com as novidades que o anteprojeto apresenta.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente. 
   
   EMENDA:00433 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Judiciário do Min. Público. (3-c)  
Suprima-se a Seção VI - Do Tribunal e Juízes  
Militares e seus artigos 38, 39 e 40, os §§ 2o. e  
3o. do art. 42 e o art. 57 do Anteprojeto,  
renumerando-se os demais; e inclua-se em  
Disposições Transitórias o seguinte artigo:  
"Art. Ficam extintos os órgãos da Justiça  
Militar Federal e estadual." 
Justificativa: 

A extinção dos órgãos da justiça militar é uma exigência premente da sociedade brasileira em busca de sua 
efetiva democratização.  
A emenda proposta tem o objetivo de estender também à esfera da justiça o conceito de subordinação do poder 
militar ao civil, não havendo porque existir uma justiça especial para os militares. As Forças Armadas poderão 
dispor de instancias próprias para aplicação de suas normas regimentais internas, mas sem o caráter de Tribunal 
de Justiça. O Poder Judiciário deve ser exclusivamente civil, uno e igual para todos os cidadãos.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00445 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   No anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Judiciário e do Ministério Público, suprima-se:  
a) a expressão "e Territórios" do caput do  
artigo 42 e do seu § 1o. 
Justificativa: 

As SUBCOMISSÕES DOS ESTADOS e DA UNIÃO eliminaram nos respectivos Anteprojetos, a figura do 
Território Federal.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00515 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Dá nova redação ao Inciso III do Artigo 41 do  
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão IIIc. que  
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passa a ter a seguinte redação:  
Art. 41 - São Órgãos da Justiça dos Estados,  
do Distrito Federal e Territórios:  
I - .......... II - .......... III - Juízes  
de Direito, sediados em Varas, inclusive do júri,  
Juizados de Instrução Criminal, circunscrições e  
comarcas. 
Justificativa: 

Objetiva-se com a inclusão do termo: “Juizados de Instrução Criminal” o encontro de fórmula para o problema da 
impunidade, contribuindo para desfazer uma das causas da violência urbana e/ou rural.  
O Juizado de Instrução é a forma de garantia da efetividade acusatória e, ao mesmo tempo, é garantia dos 
legítimos interesses individuais de defesa. 
O Juizado de Instrução evita os abusos policiais de ações investigatórias, especialmente do inquérito policial mal 
dirigido, que se pauta pelos exageros e arbitrariedades.  
Com efeito, tal conduta policial traz mais embaraços que auxílio à Justiça e, como diz Canuto Mendes de 
Almeida: 
“Sacrifica o procedimento pela desconfiança que imprime às demais provas, gerando contradições, repetições, 
enfadonhas e supérfluas diligencias, tumultos, iniquidades e injustiças. ”  
Deixará o Judiciário de ser órgão repetidor da prova policial passando, realmente, a apurar a responsabilidade 
final em juízo.  
A rapidez na distribuição da justiça por certo seria a forma de recomposição de sua imagem, hoje comprometida 
pela morosidade do procedimento bifásico (procedimento provisório e ação penal), fato que traz como uma das 
consequências, a impunidade.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00825 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   ALEXANDRE COSTA (PFL/MA) 
Texto:   

   Emenda no. /87  
Inclua-se, no § 1o. do art. 42, do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público, a palavra "federal" após a  
palavra "lei". 
Justificativa: 

A justiça do Distrito Federal e territórios sempre esteve incluída como órgão da justiça da União.  
A nossa iniciativa procura consagrar a tradição republicana, não permitindo que eventualmente a lei ordinária, 
possa integrá-la ao Distrito Federal, principalmente porque a receita deste, ao nível de 70%, é originária da União 
Federal. Além disso a jurisdição do Distrito Federal abrange também territórios Federais.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00894 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   

   Dá nova redação ao art. 42, § 1o. do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e  
do Ministério Público:  
"A lei disporá sobre organização judiciária  
do Distrito Federal e Territórios, integrante da  
justiça da União, observados os princípios gerais  
estabelecidos nesta Constituição." 
Justificativa: 
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A tradição republicana sempre manteve a Justiça do Distrito Federal integrante da Justiça da União. Nada 
recomendar alterar a sistemática  
O dispositivo mencionado, dispondo genericamente e remetendo à lei ordinária, pode ensejar a modificação.  
Além disso, note-se, a jurisdição envolve também os Territórios Federais, argumento a mais que a justifica a 
emenda.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00954 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   

   EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DO PODER  
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
Art. 40 § 2o.  
I - Retira-se do § 2o. do art. 40 a  
expressão: "e não abrange as funções de  
policiamento mesmo quando desempenhadas por  
policiais militares".  
Esse parágrafo ficaria assim redigido:  
"art. 40  
§ 2o - a competência de que trata esse artigo  
não se estende aos assemelhados".  
Art. 42 § 2o.  
II - Retira-se do início do parágrafo a  
expressão: "que a lei poderá criar, mediante  
proposta de Tribunal de Justiça para se colocar  
mais no final a expressão: "mediante proposta do  
Tribunal de Justiça, §"  
Esse parágrafo ficaria assim redigido:  
"art. 42  
§ 2o - a Justiça Militar Estadual,  
constituída em primeiro grau por Conselhos de  
Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de  
Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar,  
somente podendo ser este criado no Estado em que o  
efetivo da respectiva Polícia Militar for superior  
a vinte mil integrantes e mediante proposta do  
Tribunal de Justiça, observadas as disposições  
gerais deste capítulo."  
Art. 42 § 3o.  
III - Retira-se do meio do § 3o. do art. 42 a  
expressão: "Observado o disposto no art. 40 e seu § 2o"  
Esse parágrafo ficaria assim redigido:  
"§ 3o - Compete à Justiça Militar Estadual  
processar e julgar os policiais militares nos  
crimes militares definidos em lei cabendo, ainda,  
ao Tribunal competente decidir sobre a perda do  
posto e da patente dos oficiais". 
Justificativa: 

No que concerne à Justiça Militar Estadual, quando da votação na Subcomissão, foram apresentadas duas 
emendas, com destaque. Uma do nobre Deputado Plínio Martins, outra dos nobres Deputados Sílvio Abreu e 
Ronaro Corrêa. A do Deputado Plínio Martins espelhava mais a proposta apresentada pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), e a dos Deputados Sílvio Abreu e Ronaro Corrêa se aproximava mais do texto 
consagrado pela liberal Constituição de 1946.  
Ambas, porém, não se contrapunham nem se contradiziam, pelo que houve por bem o plenário unifica-las e, 
após uma votação expressiva vitoriosa, deixar à redação final dar-lhes forma definitiva.  
A redação final, entretanto, talvez pelo acúmulo de trabalho ou face às dificuldades da unificação das duas 
emendas divergiu, em alguns pontos, do que foi aprovado em plenário, e é o que se procura, agora, reparar.  
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Ora, se se mantiver o parágrafo 2° do art. 40 do anteprojeto tal qual se acha redigido, sem se retirar dele o que 
agora se pretende, bem como a sua referência contida no parágrafo 3° do art. 42, retirar-se-ia da competência da 
Justiça Militar Estadual o julgamento dos crimes cometidos por policiais militares no policiamento ostensivo.  
Sabe-se que é importante a permanência dessa competência na Justiça Militar Estadual, pois, nesse particular, 
se torna ela um poderoso instrumento de defesa da sociedade, quando, em julgamento rápido e dinâmico, 
protege o trabalhador e o homem mais humilde do povo contra a violência arbitrária e outros atos semelhantes 
de policiais militares, em serviço. Evitando, pelo controle da força, a impunidade dos policiais militares, protege, 
assim, a sociedade, ao mesmo tempo em que deixa as Corporações policiais militares hígidas e disciplinadas.  
É importante assinalar ainda que essa competência está prevista nas duas emendas apresentadas e, em algum 
momento algum, nenhum parlamentar, quer em questão de ordem, quer para encaminhamento da votação, 
contra ela se referiu. 
Quanto à pequena modificação de redação no parágrafo 2° do art. 42, procura-se ser fiel ao que estava contido 
nas duas emendas apreciadas e que foi aprovado em plenário.  
O que ambas as emendas desejaram e desejam, e que foi aprovado é que a nova Constituição contemple a 
INSTITUICÃO JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, funcionando sempre em primeira instância, através dos 
Conselhos, deixando, porém, quanto aos Tribunais aos Estados-Membros a liberdade e a conveniência de 
instalá-los ou não, desde que o efetivo de suas Polícias Militares sejam superiores a 20.000 (vinte mil) 
integrantes.  
Todas essas nossas assertivas podem ser confrontadas e provadas através da gravação da votação, em 
plenário, da Subcomissão.  
Parecer:   

   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01053 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   

   Substitua-se, no anteprojeto da Subcomissão  
do Poder Judiciário e do Ministério Público, o §  
2o. (parágrafo segundo) do art. 42, pelo seguinte:  
"Art. 42  
............................................  
§ 2o. - A Justiça Estadual Militar,  
constituída em primeira instância pelos Conselhos  
de Justiça e, em segunda, por um Tribunal especial  
ou, na sua falta, pelo próprio Tribunal de  
Justiça, para processar e julgar, nos crimes  
militares definidos em lei, os integrantes das  
polícias militares.  
Suprima-se, no seu todo, o Parágrafo 3o. e o  
Parágrafo 4o. do mesmo art. 42". 
Justificativa: 

A presente emenda, que propõe a substituição do § 2° do artigo 42 e suprime os Parágrafos 3° e 4° do mesmo 
artigo, objetiva adequar ao Anteprojeto os sentimentos da maioria das reivindicações das classes e anseios 
coletivos, bem como, temos certeza, vem de encontro à sensibilidade dos Senhores Constituintes.  
Com o intuito de colaborar com o aprimoramento do trabalho árduo que se promove, espera-se que a presente 
emenda venha se firmar como realidade no texto da nova Constituição Brasileira.  
Parecer:   

   Aprovada Parcialmente. 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00196 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao art. 97, criando o § 5o.  
Redija-se assim:  
Art. 97. Os Estados organizarão sua justiça,  
observados os princípios estabelecidos nesta  
Constituição.  
§ 5o. A representação de inconstitucionalidade  
de norma municipal caberá ao  
Procurador Geral da república, perante o Tribunal  
de Justiça do Estado, que julgará em única e  
última instância. 
Justificativa: 

Os tribunais de Justiça do Estado vinham julgando representações e inconstitucionalidades de normas 
municipais, arguidas tanto pelo Procurador Geral da Justiça, nos casos de representação interventiva (Const. 
Rep., art. 10, inciso VII), como Procurador Geral do Estado, nos demais casos, mas o Supremo Tribunal Federal 
passou a recusar as arguições não interventivas, sob o fundamento de que essa representação de 
inconstitucionalidade não está prevista na Constituição de República. Ficou, assim, a maior parte das normas 
inconstitucionais dos Municípios, sem controle jurisdicional por ação direta. É de absoluta conveniência que as 
normas municipais tenham o controle judicial de inconstitucionalidade, como as normas federais e estaduais. 
Sugere-se, apenas, que a inconstitucionalidade das leis e atos municipais seja julgada em única e última 
instância pelo Tribunal de Justiça do Estado, para aliviar o Supremo no Tribunal Federal de mais um recurso.  
Parecer:   

   A não possibilidade de recurso e a participação do Procurador-Geral da República em arguição de norma 
municipal desaconselham esta emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00240 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   RONARO CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   

   Capítulo III, do Judiciário, Seção VIII, dos  
Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito  
Federal e Territórios.  
1a. - O Parágrafo 2o. do artigo 97, passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 97 - ..................................  
............................................  
§ 2o. - A lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal de Justiça, Justiça Militar Estadual,  
constituída, esta, em primeira instância pelos  
Conselhos de Justiça e, em segunda, pelo próprio  
Tribunal de Justiça ou por Tribunal Especial, com  
competência para processar e julgar, nos crimes  
militares, definidos em lei, os integrantes das  
polícias militares".  
2a. - Suprima-se, no § 3o. do artigo 97, a  
expressão: exclusivamente...  
3a. - Acrescente-se, no artigo 97 o parágrafo  
quinto, com a seguinte redação:  
§ 5o. - Poderão ser criados Tribunais  
Especiais de Justiça Militar, somente no Estado em  
que o efetivo da respectiva Polícia Militar for  
superior a vinte mil integrantes. 
Justificativa: 

Apesar de entendermos que a redação do parágrafo 2° do artigo 97 omitiu, sem outra intenção, o que era se 
acrescenta, estamos apresentando a presente emenda com o objetivo de adequar o parágrafo ao seu verdadeiro 
objetivo, como deve ser a intenção do ilustre Relator do Substitutivo.  
Vê-se, claramente, que houve incorreção ao omitir a expressão “Justiça Militar Estadual” , em vista de ser este o 
espírito de criação do parágrafo. 
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Outrossim, a expressão que ora se acrescenta “ou, por Tribunal Especial”, contempla os Estados que o 
instituírem, obedecido o disposto no § 5°, ora proposta, configurando a grande ansiedade da classe e da 
sociedade.  
Temos certeza de ver a redação final do parágrafo referido e do parágrafo quinto, a exemplo desta emenda, bem 
como a supressão das expressões, confiando no alto espírito do competente Relator e dos Senhores 
Constituintes.  
Parecer:   

   Aprovação parcial. Acolho parcialmente a emenda no ponto em que socorre o Substitutivo relativamente a um 
erro de publicação  
Nos demais, admito apenas que se julgue os crimes militares e que os Tribunais especiais sejam mantidos  
apenas naqueles Estados que já o possuíam anteriormente. 
   
   EMENDA:00257 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Dar nova redação aos §§ 2o., 3o. e 4o., do art. 97, do substitutivo:  
§ 2o. - A Justiça Militar Estadual, que a lei  
poderá criar mediante proposta do Tribunal de  
Justiça, é constituída em primeiro grau, por  
Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio  
Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça  
Militar, somente podendo ser este criado no Estado  
em que o efetivo da respectiva Polícia Militar for  
superior a vinte mil integrantes, observadas as  
Disposições Gerais deste Capítulo;  
§ 3o. - Compete à Justiça Militar Estadual  
processar e julgar os policiais militares nos  
crimes militares definidos em lei, assim  
compreendidos os praticados em razão ou no  
exercício de atividade estritamente policial  
militar, cabendo ao Tribunal competente decidir  
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais.  
§ 4o. - A competência dos Tribunais e juízes  
estaduais será definida em lei de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e nos respectivos  
regimentos internos. 
Justificativa: 

A emenda visa restaurar a redação do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário (redação final, onde a 
matéria foi exaustivamente analisada e debatida pelos constituintes, demonstrando a conveniência do texto 
supra proposto.  
Parecer:   

   Esta matéria está acolhida, em parte, através desta e de outras emendas, nos termos de subemenda anexa. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00374 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   ALEXANDRE COSTA (PFL/MA) 
Texto:   

   Inclua-se, no § 1o. do art. 97, Seção VIII -  
Dos Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito  
Federal e Territórios, do Substitutivo da Comissão  
da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo,  
a palavra "federal" após a palavra "lei". 
Justificativa: 
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Permita-nos o nobre Relator voltar às ponderações anteriores, não acatadas em seu brilhante Parecer e 
Substitutivo, uma vez que a Justiça do Distrito Federal e territórios sempre esteve incluída como órgão da Justiça 
da União.  
A nossa iniciativa procura consagrar a tradição republicana, não permitindo que eventualmente a lei ordinária 
possa integrá-la ao Distrito Federal, principalmente porque a receita deste, ao nível de 70% (setenta por cento), é 
originária da União Federal. Além disso, a jurisdição do Distrito Federal abrange também territórios federais. 
Parecer:   

   A modificação proposta torna o texto mais claro.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:00399 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda aditiva ao art. 97 do Substitutivo da  
Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo.  
Acrescente-se ao art. 97 do Substitutivo, o § 5o. com a seguinte redação:  
Art. 97 - ................................................  
.............................................  
§ 5o. - Em cada município será instalada sede  
de comarca da Justiça Estadual." 
Justificativa: 

Como é sabido, todos os municípios dispõem de Executivo e Legislativo próprios. No entanto, no que concerne 
ao Judiciário, vários são os que pertencem a comarcas por vezes longínquas, com sérias dificuldades à boa 
prestação jurisdicional.  
A emenda objetiva manter, em cada município, a presença permanente de magistrado para dirimir questões da 
competência da Justiça Estadual.  
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acolhida.  
Parecer:   

   Esta é uma matéria que, pela sua natureza, deve ficar adstrita à organização judiciária de cada unidade 
federada.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00568 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   No anteprojeto do Relator da Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo,  
acrescente-se ao artigo 97 o seguinte parágrafo:  
Art. 97 - ..........................  
§ 5o. - A lei de que trata o parágrafo  
anterior instituirá juizado de pequenas causas,  
com competência para apreciar e julgar questões de  
módico valor econômico e as infrações penais a que  
não se cominem penas privativas da liberdade. 
Justificativa: 

A experiência recolhida com a institucionalização, em alguns Estados, de justiça especial para assuntos de 
pouca relevância do cotidiano, mas que assumem, para as bolsas populares, significativa importância, vem 
demonstrando a necessidade de tornar imperiosa a sua criação, como fórmula capaz de assegurar a todos e 
direito de receber a prestação jurisdicional de que acaso necessitem.  
O tema vem ganhando realce na medida em que cristalizam os propósitos de defesa dos consumidores, cujos 
interesses exigem agilidade da solução judicial procurada, impossível de ser obtida através dos procedimentos 
processuais conhecidos, que, centrados no contraditório, exigem o cumprimento de ritos dispendiosos de tempo 
e de dinheiro, resultando frustrada a expectativa de quem se socorre dessas vias.  
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O juizado das pequenas causas é a verdadeira democratização da Justiça e, por isso mesmo, não pode ser 
ignorado pela Constituinte.  
Parecer:   

   O tratamento dado pelo Substitutivo parece-me adequado. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00606 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Parecer e Substitutivo do Relator  
Dê-se aos §§ 2o. e 3o., do art. 97, a seguinte redação:  
"§ 2o. - A Lei poderá criar, mediante  
proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça  
Militar, Estadual, constituída esta, em primeira  
instância pelos Conselhos de Justiça e, em  
segunda, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por  
um Tribunal Especial, da Justiça Militar, com  
competência para processar e julgar, nos crimes  
militares, definidos em lei, os integrantes das  
Polícias Militares.  
§ 3o. - Compete à Justiça Militar processar e  
julgar os policiais-militares nos crimes  
militares, definidos em lei, cabendo ao Tribunal  
Competente decidir sobre a perda do posto e da  
patente dos oficiais". 
Justificativa: 

O texto oferecido pelo nobre Relator oferece manifestos equívocos de redação, que darão margem, 
seguramente, a inúmeras questões exegéticas. Além disso, é preciso que os dispositivos em questão 
apresentam maior sintonia com os demais referentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, o que não 
ocorre com a atual redação. Tais, as razões desta emenda.  
Parecer:   

   Acolho em parte, na relativa ao trecho que saiu truncado na publicação. Quanto ao Tribunal Especial, 
mantenho-o, em Disposição Transitória, apenas para os Estados que já o possuíssem  
 Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00645 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao § 2o. do art. 97 do Substitutivo do Relator esta redação:  
Art. 97. ....................................  
§ 2o. A lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar  
Estadual, constituída, esta, em primeira  
instância, pelos Conselhos de Justiça e, em  
segunda instância, pelo próprio Tribunal de  
Justiça ou por um Tribunal Especial de Justiça  
Militar, com competência para processar e julgar,  
os crimes exclusivamente militares, definidos em  
lei, os integrantes das polícias militares. 
Justificativa: 

O texto do Substitutivo, neste particular, saiu truncado, com evidente erro material. A redação, contida nesta 
emenda, é a que se contém na Carta Política atual.  
Parecer:   

   Aprovação parcial. Acolho parcialmente esta emenda. Discordo apenas da criação de novos Tribunais 
Especiais. 
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   EMENDA:00667 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda modificativa ao parágrafo segundo (é  
2o.) do Artigo noventa e sete (Art. 97) da seção  
VIII, que trata "Dos Tribunais dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios":  
"Art. 97 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - A lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal, constituída, esta, em primeira  
instância pelos Conselhos de Justiça Militar e, em  
segunda pelo próprio Tribunal de Justiça ou por  
Tribunal Especial, com competência para processar  
e julgar, nos crimes exclusivamente militares,  
definidos em lei, os integrantes da Polícias  
Militares." 
Justificativa: 

A emenda possibilita a criação, através de lei, mediante proposta dos Tribunais de Justiça Estaduais, da Justiça 
Militar dos Estados, de forma a assegurar aos membros das Polícias Militares e fundamentalmente ao cidadão, 
maior celeridade à realização da Justiça no que diz respeito, a crimes definidos em lei como militares e 
praticados por membros das corporações estaduais.  
Parecer:   

   Acho válida a idéia, mas faço restrições, apenas, quanto aos Tribunais Especiais. Acolho parcialmente. 
   
   EMENDA:00826 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda ao Parecer e Substitutivo da Comissão  
de Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Substitua-se a Redação dos Parágrafos 2o. e  
3o., acrescente-se o parágrafo 4o. e renumere-se  
os demais, do art. 97.  
Art. 97 ....................................  
§ 1o. ........................................  
§ 2o. - A lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal de Justiça, Justiça Militar Estadual,  
constituída em primeira instância pelos Conselhos  
de Justiça e, em segunda, pelo próprio Tribunal ou  
por tribunal especial, com competência para  
processar e julgar, nos crimes militares definidos  
em lei, Exclusivamente os integrantes de Polícias Militares.  
§ 3o. - A criação do Tribunal Especial a que  
se refere o parágrafo 2o., dependerá de proposta  
do Tribunal de Justiça e só poderá ocorrer nos  
Estados cuja Polícia Militar contar com mais de  
20.000 integrantes.  
§ 4o. - Ao Tribunal de 2o. grau competirá, o  
processo e julgamento da indignidade ou  
incompatibilidade para o oficialato da Polícia  
Militar e a condenação à consequente perda do  
Posto e Patente ou à Reforma compulsória por  
motivos éticos. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 35  
 

 

Justificativa: 

A Redação proposta para os parágrafos 2° e 3° visa, inicialmente, classifica o texto do Substitutivo que, na 
Redação publicada parecer haver omitido qual o órgão que a Lei poderia criar mediante proposta do Tribunal de 
Justiça Estadual. Em segundo lugar pretende-se, deixar aos Estados Federados, o julgamento da conveniência 
de manutenção e criação dos Tribunais Especiais para a Justiça Militar Estadual. Se por um lado é válida a 
assertiva, de que a competência de tais tribunais não assoberbaria mais os Tribunais de Justiça por outro, é 
certo, que os assoberbaria mais os Tribunais de Justiça por outro, é certo, que os julgamentos feitos por tribunais 
especializados, pelo menos nos maiores Estados, são extremamente mais céleres, o que sem a menor sobrea 
de dúvidas, se constitui em verdadeiro FREIO às possíveis violências e arbitrariedades praticada por maus 
policiais exatamente contra o homem comum. Sob outro prisma, assegurando-se como no texto proposto se 
assegura, que à Justiça Militar Estadual serão submetidos exclusivamente os Policiais Militares, deixa-se 
insculpido no Texto Constitucional a garantia de que tal Organização Judiciária servirá como fiel do maior bem 
assegurado à cidadania, que é a liberdade, pois que os abusos contra tal direito praticados por maus policiais 
receberão a pronta reação da Justiça Especializada, o que desencorajará a prática de tais violências. Note-se 
que atualmente, nos Estados onde não há Justiça Militar plenamente organizada é onde se verificam os maiores 
problemas com policiais arbitrários, violentos e algumas vezes corruptos. 
Com a redação dada ao parágrafo 3° busca-se impedir que sejam indiscriminadamente criados tribunais 
militares, nos pequenos Estados e naqueles cujo efetivo diminuto de respectiva Polícia Militar, não comporte tal 
criação. Por outro lado, substituindo-se a Redação original, não se retira do texto o objetivo do Relator, uma vez 
que o texto original do citado parágrafo 3°, limitava-se a repetir a competência da Justiça Militar que já se 
estabelecera no parágrafo 2° original.  
Quanto ao parágrafo 4° proposto, busca-se deixar clara, no texto Constitucional, a competência do Tribunal 
Especial, ou na sua falta, do Tribunal de Justiça, para a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o 
oficialato de Polícia Militar, competência esta, que, por omissa na atual Constituição, tem sido, algumas vezes, 
rejeitada pelos Tribunais de Justiça, ficando as Policias Militares, onde não há Tribunais Militares, à míngua de 
ver seus oficiais indignos ou incompatíveis, declaradas como tal, para que se lhes fosse, cassar o Posto e a 
Patente, exonerando-se-os das corporações.  
Parecer:   

   Acolho a retificação do trecho que saiu truncado. Quanto aos Tribunais Especiais, acho prudente ressalvar a 
existência dos atuais. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00863 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dar nova redação aos §§ 2o., 3o. e 4o., do Art. 97, do substitutivo.  
§ 2o. A Justiça Militar Estadual, que a lei  
poderá criar mediante proposta do Tribunal de  
Justiça, é constituída em primeiro grau, por  
Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio  
Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça  
Militar, somente podendo ser este criado no Estado  
em que o efetivo da respectiva Polícia Militar for  
superior a vinte mil integrantes, observadas as  
Disposições Gerais deste Capítulo;  
§ 3o. Compete à Justiça Militar Estadual  
processar e julgar os policiais militares nos  
crimes militares definidos em lei, assim  
compreendidos os praticados em razão ou no  
exercício de atividade estritamente policial  
militar, cabendo ao Tribunal competente decidir  
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais.  
§ 4o. A competência dos Tribunais e juízes  
estaduais será definida em lei de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e nos respectivos  
regimentos internos. 
Justificativa: 
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A emenda visa restaurar a redação do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário (redação final), onde a 
matéria foi exaustivamente analisada e debatida pelos constituintes, demonstrando a conveniência do texto 
supra proposto. 
Parecer:   

   Acolho a primeira alteração, que desfaz erro material quando da publicação. Relativamente à outra, deve-se 
levar a justiça militar a apreciar exclusivamente os crimes militares. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00948 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado Constituinte, que esta subscreve,  
propõe que se dê a seguinte redação ao art. 97 do  
Anteprojeto da Comissão:  
Art. 97 - São órgãos da Justiça dos Estados,  
do Distrito Federal e Territórios:  
I - Tribunais de Justiça;  
II - Tribunais inferiores, onde forem criados;  
III - Juízes de Direito, titulares de Varas,  
inclusive do júri, juizados, circunscrições ou comarcas. 
Justificativa: 

Com a redação proposta, pretende-se alcançar uma abertura que possibilite a criação de tribunais inferiores sem 
as características dos conhecidos tribunais de alçada, que podem ser ideais em certas circunstancias e pouco 
úteis em outras.  
O texto preconizado viabilizará, onde for conveniente, a criação, por exemplo, de tribunais regionais, de 
hierarquia administrativa inferior à do Tribunal de Justiça, atendendo melhor às conveniências locais. 
Por outro lado, substitui-se a expressão “onde houver”, que pode ensejar a interpretação de que se refere a 
tribunais já existentes, por “onde forem criados”, que não comporta, a meu ver, interpretações equivocas.  
Parecer:   

   Pela rejeição. O substitutivo dá um tratamento adequado a questão. 
   
   EMENDA:00978 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 97, um parágrafo do seguinte teor:  
"§ 5o. - Poderão ser criados Tribunais de  
Justiça Militar nos Estados em que o efetivo da  
respectiva Polícia Militar seja superior a vinte  
mil integrantes." 
Justificativa: 

Essa foi a fórmula adotada pela Subcomissão do Poder Judiciário, atenta a circunstância de que o objetivo da 
nova Constituição nesse capítulo, é a agilização do Poder Judiciário.  
Num Estado, como o de São Paulo, por exemplo, em que o efetivo é de mais de setenta mil homens, há cerca de 
10 a 15 mil processos por ano.  
Se os recursos forem dirigidos ao Tribunal de Justiça, ocorrerá um congestionamento nesse Tribunal em 
detrimento do princípio da agilização da Justiça.  
Parecer:   

   Contrário. A matéria está regulada de forma adequada no substitutivo. 
   
   EMENDA:01092 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   Substitua-se a Redação dos parágrafos 2o. e 3o. do Art. 97, pela seguinte:  
Art. 97. ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Mediante proposta do Tribunal de  
Justiça, a lei poderá criar justiça Militar  
Estadual constituída em primeira Instância pelos  
Conselhos de Justiça e, em segunda por Tribunal  
Especial ou pelo próprio Tribunal de Justiça, com  
competência para julgar, nos crimes militares  
definidos em lei, os Policiais Militares.  
§ 3o. Somente nos estados em que a polícia  
militar possuir mais de 20.000 policiais, poderá  
ser criado o Tribunal Especial acima referido. 
Justificativa: 

Assim como se defere aos Estados a competência, para obedecidos os princípios grais, organizar sua Justiça, 
pretende-se com esta Emenda, deixar também a eles, a competência para organizar a Justiça Especializada.  
Note-se que o Substitutivo já admite a criação da Justiça Militar em 1ª Instância. O que aqui se pretende é 
permitir também que atendidos os requisitos básicos, possam os Estados criar também o Tribunal de 2° Grau de 
Jurisdição Especilizada. 
Parecer:   

   Acolho, em parte, a sugestão para esclarecer o texto. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01123 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   No Substitutivo oferecido pelo Relator,  
modifique-se no § 1o. do art. 97 a expressão ' A  
lei ' pela seguinte: ' A lei federal'. 
Justificativa: 

Esta competência deve ser da lei federal eis que se trata de uma Justiça da União.  
Parecer:   

   A modificação proposta torna o texto mais claro.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:01133 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

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

   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   

[...] 
DOS TRIBUNAIS E JUIZES DOS ESTADOS,  
DO DISTRITO FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS  
FEDERAIS AUTONOMOS E DOS TERRITORIOS  
Art. 97. - ..................................................  
§ 1o. - A lei disporá sobre a Organização  
Judiciária do Distrito Federal, dos Territórios  
Federais Autônomos e dos Territórios. 
Justificativa: 

O objetivo é compatibilizar o estatuto jurídico Constitucional dos Territórios Federais Autônomos, com o do 
Distrito Federal, assegurando-lhes a mesma representação Federal, isto é, oito Deputados Federais e três 
Senadores.  
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A Justiça dos Territórios Federais Autônomos será distinta da Justiça do Distrito Federal, embora estruturada de 
forma equivalente, com os diferentes juízos monocráticos e o Tribunal de Justiça do Território Federal Autônomo, 
como órgão de cúpula do Sistema Judiciário do Território Federal Autônomo.  
Parecer:   

   Contrário. Os Territórios devem ter tratamento diferenciado em relação aos Estados. 

 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

 
   EMENDA:00453 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Art. 49, inciso XI,  
alínea "d", incisos XII e XIII; Art. 98 inciso  
VIII; Art. 107 incisos III e V; Art. 191 inciso  
VII; Art. 193 caput; Art. 196 inciso I; Art. 197  
caput; Art. 200 inciso I; Art. 205 inciso I  
alíneas "b" e "c"; Art. 209 inciso I alínea "d",  
inciso II alíneas "a" e "b", inciso III; Art. 233,  
§ 2o.; Art. 235 inciso V; e Art. 239 § 2o.; Art. 260 caput.  

Suprima-se dos dispositivos acima mencionados  
do Anteprojeto de Constituição as expressões: "ou  
dos Territórios", "e dos Territórios", "dos  
Territórios", "e Territórios", "e os Territórios",  
"dos governadores dos Territórios". 
Justificativa: 

Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda suprimir do 
Texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios Federais, compatibilizando com o disposto nos Artigos 44, 
§ 3° e 448; bem como com o espírito democrático que deve prevalecer na futura Constituição que desenhará um 
novo Federalismo baseado numa Federação onde as Unidades competentes sejam isonômicas.  
 
   EMENDA:01015 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 233  
Seja dado ao § 4o. do Artigo 233 do  
Anteprojeto de Constituição, a seguinte redação:  
Artigo 233 - ................................  
§ 4o. - Compete à Justiça Militar Estadual  
processar e julgar os Policiais Militares e  
Bombeiros Militares nos crimes militares definidos  
em lei, cabendo ao Tribunal competente decidir  
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. 
Justificativa: 

O texto do Anteprojeto previu a aplicação da Justiça Militar Estadual para os Policiais Militares, omitindo os 
Bombeiros Militares, também integrantes de instituições com hierarquia, disciplina e investidura militares, e 
reserva do Exército.  
Parecer:   

   A Emenda inclui os bombeiros militares no rol de competência da Justiça Militar Estadual. Trata-se de um lapso 
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devidamente suprido com esta inclusão. Matéria de adequação, em simetria com o disposto no § 2o. do Art. 19 
do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01625 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Art. 233  
Acrescentar parágrafo ao art. 233,  
renumerando-se os demais, com o seguinte teor:  
§ - Nos Tribunais com mais de vinte e cinco  
membros, poderá ser constituído órgão Especial,  
com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco  
de seus integrantes, para o exercício de  
atribuições administrativa e jurisdicionais, da  
competência do Tribunal Pleno, na forma  
estabelecida em seus regimentos internos. 
Justificativa: 

O elevado número de membros de um Tribunal (observa-se que em São Paulo o Tribunal de Justiça tem cento e 
vinte e seus desembargadores) não teriam condições de exercer atribuições enunciadas nesta proposição se 
não for mantida, nas suas linhas gerais, essa possibilidade de se criar, nesses órgãos, um colégio menor, na 
forma estatuída em seus Regimentos Internos, atendidas as peculiaridades locais.  
   
   EMENDA:01876 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: §§ 3o. e 4o. do art. 233  
Suprimam-se os parágrafos 3o. e 4o. do art.  
233 da Seção IX, Capítulo IV, Título V do anteprojeto. 
Justificativa: 

A supressão que propomos visa compatibilizar os dispositivos relativos à Justiça Militar com os princípios grais 
do Poder Judiciário, não permitindo a criação de Justiças Militares Estaduais. 
   
   EMENDA:02523 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Redigir o artigo 233, § 4o. da seção IX dos  
Tribunais e Juízes dos estados do Distrito Federal  
e territórios, da seguinte maneira:  
§ 4o. - A jurisdição a que por lei estão  
submetidos os policiais militares é exercida, em  
primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em  
segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar ou pelo  
Tribunal de Justiça que, para supri-lo poderá  
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criar aquela Corte especializada no Estado em que  
o contingente superar vinte mil jurisdicionados. 
Justificativa: 

O texto proposto pela emenda atende melhor e com mais adequada técnica as propostas de delimitação da 
jurisdição da Justiça Militar Estadual.  
   
   EMENDA:03624 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 233  
Seja dada ao § 3o., do art. 233, do  
Anteprojeto da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
§ 3o. A Lei criará em cada Estado e Justiça  
Militar Estadual, constituída, em primeira  
instância, pelos Conselhos de Justiça e, em  
segunda, pelo Tribunal de Justiça Militar. 
Justificativa: 

Em todas as Unidades da Federação, o Poder Judiciário precisa de uniformização.  
Todos os Policiais Militares e Bombeiros Militares estão submetidos a igual regime jurídico, estando, inclusive, as 
respectivas Corporações Estaduais inseridas no mesmo dispositivo constitucional.  
O Artigo 259 prevê a estruturação e a investidura Militares, sem qualquer preocupação com o efetivo.  
É de se ressaltar que a eficiência e a isenção com que tem atuado a Justiça Militar nas Unidades da Federação 
onde já foi criada são um atentado veemente da pertinência e do acerto da sua existência.  
A Justiça Militar Estadual tem dado à sociedade a necessária garantia de que não só os Bombeiros, mas, em 
especial os Policiais Militares, caso pratiquem ilícitos em ato de serviço, serão rapidamente submetidos ao crivo 
de uma verdadeira justiça.  
   
   EMENDA:04556 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Título V - Capítulo IV - Seção IX - 233, § 1o.  
Texto  
"Art. 233 - ................................  
§ 1o. - A competência dos Tribunais e juízes  
estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e será  
regulamentada nos respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A emenda visa a tornar mais claro o teor do dispositivo, acrescentando-se o verbo será antes da expressão. 
“regulamentada nos respectivos regimentos internos”.  
   
   EMENDA:05146 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
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propõe que se suprima do anteprojeto o § 1o. do  
art. 233 do anteprojeto, renumerando-se os demais  
parágrafos. 
Justificativa: 

A norma referida trata, conflitante, de matérias já precedentemente disciplinadas.  
O art. 196, inciso II, dá ao próprio Tribunal e atribuição de dispor sobre a divisão a organização judiciárias, 
enquanto que o art. 195, I, cuida da elaboração dos regimentos internos pelos Tribunais.  
A norma objeto da emenda dá aos Tribunais apenas a iniciativa do diploma que aquele outro dispositivo entrega 
a própria elaboração à sua responsabilidade.  
Ademais o texto fala genericamente em “respectivos regimentos internos”, referindo-se também aos juízes 
estaduais, o que não é compatível com a organização judiciária de nenhum Estado.  
   

___________________________________________________________________ 

FASE M 

     
   EMENDA:00413 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Dispositivos Emendados: Art. 54, inciso XII,  
alínea "d", incisos XIII e XIV; Art. 99 inciso  
VIII; Art. 108 incisos III e V; Art. 187 inciso  
VII, Art. 189 caput; Art. 192 inciso I; Art. 196,  
§ 2o. inciso I; Art. 20 inciso I alíneas "b" e  
"c"; Art. 229 § 2o.; Art. 23 inciso IV; e Art. 235  

§ 2o.; Art. 255 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados  
do projeto de Constituição as expressos: "ou dos  
Territórios", "e dos Territórios", "dos  
Territórios", "e Territórios", "e os Territórios",  
"dos governadores dos Territórios" 
Justificativa: 

Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda suprimir do 
Texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios Federais, compatibilizando com o disposto nos Artigos 49, 
§ 3° e 46, bem como com o espirito democrático que deve prevalecer na futura Constituição que desenhará um 
novo Federalismo baseado numa Federação onde as Unidades competentes sejam isonômicas.  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:01765 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: §§s 3o. e 4o. do art. 229  
Suprimam-se os parágrafos 3o. e 4o. do art.  
229 da Seção IX, Capítulo IV, Título V do projeto. 
Justificativa: 

A supressão que propomos visa compatibilizar os dispositivos relativos à Justiça Militar com os princípios gerais 
do Poder Judiciário, não permitindo a criação de Justiças Militares Estaduais.  
Parecer:   

   A Justiça especializada, que se pretende suprimir sem nenhum argumento, tem funcionado satisfatoriamente. 
Seria  absurdo transferir problemas militares para tribunais civis, de competência enciclopédica, o que acarretaria 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 42  
 

 

naturalmente a prescrição dos crimes militares.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02380 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Redigir o artigo 229, § 4o. da seção IX dos  
Tribunais e Juízes dos estados do Distrito Federal  
e territórios, da seguinte maneira:  
§ 4o. - A jurisdição a que por lei estão  
submetidos os policiais militares é exercida, em  
primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em  
segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar ou pelo  
Tribunal de Justiça que, para supri-lo poderá  
criar aquela Corte especializada no Estado em que  
o contingente superar vinte mil jurisdicionados. 
Justificativa: 

O texto proposto pela emenda atende melhor e com mais adequada técnica as propostas de delimitação da 
jurisdição da Justiça Militar Estadual.  
Parecer:   

   Trata, no § 4o., do que já está determinado, com melhor redação, no § 3o.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03409 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 229  
Seja dada ao § 3o., do artigo 229, do  
Projeto da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
§ 3o. - A Lei criará em cada Estado e Justiça  
Militar Estadual, constituída, em primeira  
instância, pelos Conselhos de Justiça e, em  
segunda, pelo Tribunal de Justiça Militar. 
Justificativa: 

Em todas as Unidades da Federação, o Poder Judiciário precisa de uniformização.  
Todos os Policiais Militares e Bombeiros Militares estão submetidos a igual regime jurídico, estando, inclusive, as 
respectivas Corporações Estaduais inseridas no mesmo dispositivo constitucional.  
O Artigo 259 prevê a estruturação e a investidura Militares, sem qualquer preocupação com o efetivo.  
É de se ressaltar que a eficiência e a isenção com que tem atuado a Justiça Militar nas Unidades da Federação 
onde já foi criada são um atentado veemente da pertinência e do acerto da sua existência.  
A Justiça Militar Estadual tem dado à sociedade a necessária garantia de que não só os Bombeiros, mas, em 
especial os Policiais Militares, caso pratiquem ilícitos em ato de serviço, serão rapidamente submetidos ao crivo 
de uma verdadeira justiça.  
Parecer:   

   A faculdade contida no Projeto soa melhor que a imperatividade da Emenda, quando colocadas ante a 
realidade nacional. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04059 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Redija-se assim:  
" Art. 229 - Os Estados organizarão sua  
justiça, observados os princípios estabelecidos  
nesta Constituição.  
§ 1o. - A competências dos Tribunais e juízes  
estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais, que não poderá sofrer emendas estranhas  
ao seu objeto, e regulamentada nos respectivos  
regimentos internos.  
Justificativa: 

A presente emenda visa à restabelecer o texto aprovado pelo plenário da Comissão III.  
§ 2o. - A lei federal disporá sobre a  
organização judiciária dos Distrito Federal e dos Territórios.  
§ 3o. - A lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar  
Estadual, constituída, pelos Conselhos de Justiça  
e pelo Tribunal Militar Estadual, com competência  
para processar e julgar, nos crimes militares,  
definidos em lei, os integrantes das polícias  
militares e corpos de bombeiros.  
§ 4o. - Compete à Justiça Militar Estadual  
processar e julgar os policiais militares e  
bombeiros militares nos crimes militares definidos  
em lei, cabendo ao Tribunal competente decidir  
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais.  
§ 5o. - Poderão ser criados Tribunais Especiais de  
Justiça Militar, somente no Estado em que o  
efetivo da respectiva Polícia Militar for superior  
a vinte mil integrantes." 
Parecer:   

   Proposta substancialmente já incluída no texto emendado.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:04222 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Título V - Capítulo IV - Seção IX - 229, § 1o.  
Texto  
"Art. 229 - ................................  
§ 1o. - A competência dos Tribunais e juízes  
estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e será  
regulamentada nos respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A emenda visa a tornar mais claro o teor do dispositivo, acrescentando-se o verbo será antes da expressão 
“regulamentada nos respectivos regimentos internos”.  
Parecer:   

   Trata-se de Emenda que visa a modificar, tão somente, a redação do art. 229 do Projeto.  
O acréscimo do verbo antes da palavra “regulamentada”, a nosso ver, não aperfeiçoa o dispositivo.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:04781 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que se suprima do anteprojeto o § 1o. do  
art. 229 do projeto, renumerando-se os demais  
parágrafos. 
Justificativa: 

O art. 192, inciso II, dá ao próprio Tribunal e atribuição de dispor a divisão e organização judiciários, enquanto 
que o art. 401, I, cuida da elaboração dos regimentos internos pelos Tribunais.  
A norma objeto da emenda dá aos Tribunais apenas a iniciativa do diploma que aquele outro dispositivo entrega 
a próprio elaboração à sua responsabilidade.  
Ademais, o texto fala genericamente em “respectivos regimentos internos”, referindo-se também aos juízes 
estaduais, o que não é compatível com a organização judiciária de nenhum Estado.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:05589 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 229 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 229. Os Estados organização sua justiça  
observados os princípios estabelecidos nesta  
Constituição e manterão Varas especiais dos  
delitos contra a natureza e Juizados de Instrução  
Criminal de Comarca e Distritos.". 
Justificativa: 

A ameaça ao meio ambiente constitui um dos maiores perigos à sobrevivência da humanidade. 
Torna-se imperiosa a criação de varas judiciais especiais para apreciar e julgar os atentados e crimes contra a 
natureza. 
O direito à vida, necessariamente, requer a proteção ao meio ambiente. A degeneração ambiental constitui a 
supressão da qualidade de vida e, consequentemente, em uma frase posterior, da própria vida. 
A sua preservação e valorização é uma das preocupações permanentes dos espíritas, cujas contribuições 
contam do II Encontro Nacional sobre o Aspecto Social de Doutrina Espírita.  
Por outro lado, a criação de Juizados de Instrução Criminal nas Comarcas e nos Distritos das grandes cidades 
brasileiras agilizará a ação do Poder Judiciário, dinamizando a prestação jurisdicional e superando anacrônicos 
procedimentos inquisitoriais atualmente exercidos em grande parte pela polícia judiciária.  
A medida, como comparativo de modernização e aperfeiçoamento de nossas instituições judiciárias, á deveria ter 
sido adotada em 1935, quando proposta pelo então Ministro da Justiça, o ilustre jurista Vicente Ráo, de São 
Paulo, não fosse essa pretensão altamente democrática repelida pelo Código de Processo Penal vigente, 
outorgado pelo Estado Novo, em 1941. 
Parecer:   

   Já está parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06006 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 45  
 

 

Texto:   

   Emenda aditiva  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 229:  
"§ - Os orçamentos estaduais repassarão ao  
Poder Judiciário, para seu funcionamento, o mínimo  
de 5% da sua arrecadação tributária, excluídas as  
despesas para pagamento dos precatórios judiciais." 
Justificativa: 

A emenda assegura a autonomia de Judiciário. E dever fundamental do Estado assegurar justiça. Para cumprir 
esta obrigação, cinco por cento da arrecadação são um percentual modesto.  
Excluem-se, evidentemente, as indenizações que deva pagar o Estado. 
Parecer:   

   A determinação de um percentual fixo não é boa técnica, por- quanto o que hoje é bastante amanhã poderá ser 
insuficiente.  
Ademais, quem garante que, hoje, 5% é o percentual adequado em todos em todos os Estados brasileiros.  
Em face das considerações supramencionados, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:06106 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda substitutiva  
Título V - Da Organização dos Poderes e  
Sistema de Governo  
Capítulo IV - Do Judiciário  
Seção IX - Dos Tribunais e Juízes dos Estados  
e do Distrito Federal e Territórios  
Redigir o artigo 229, § 4o. da seção IX dos  
Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito  
Federal e territórios, da seguinte maneira:  
"Art. 229 ..................................  
§ 4o. - A jurisdição a que por lei estão  
submetidos os policiais militares é exercida, em  
primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em  
segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar ou pelo  
Tribunal de Justiça que, para supri-lo, poderá  
criar aquela Corte especializada no Estado em que  
o contingente superar vinte mil jurisdicionados." 
Justificativa: 

O texto proposto pela emenda atende melhor e com mais adequada técnica as propostas de delimitação da 
jurisdição da justiça Militar Estadual.  
Parecer:   

   Já está parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06507 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 229  
Inclua-se, como § 5o. do artigo 229 do  
Projeto de Constituição, o seguinte:  
Art. 229 - .........................  
§ 5o. - O Juiz de Direito e o Promotor de  
Justiça realizarão, ao menos uma vez por ano, e de  
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comum acordo com autoridades estaduais e  
municipais, visitas de trabalho a cada localidade  
da Comarca, prodigalizando, nas pequenas causas,  
justiça rápida e gratuita, e orientando o  
encaminhamento de processos nas causas maiores. 
Justificativa: 

A Justiça itinerante irá vencer as barreiras que estão colocadas atualmente entre as autoridades judiciárias e o 
povo conterá os abusos e desmandos nas vilas e povoados, e farão voltar a paz e a concórdia entre pequenos 
litigantes, assim como poderão orientar as partes desinformadas sobre o encaminhamento dos processos em 
causas de maior relevância. A ameaça da visita, a qualquer tempo, do Juiz de Direito e do Promotor de Justiça 
ao local obrigará, por sua vez, o Juiz de Paz a um procedimento correto e honesto. As visitas periódicas das 
autoridades judiciárias a cada localidade, grande ou pequena, da Comarca prestarão. Incalculáveis benefícios à 
causa da Justiça, razão pela qual estamos certos de que esta emenda será acolhida e aprovada pelo eminente 
Relator da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   

   Já está parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06508 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 229  
Inclua-se, como parágrafo 5o. do artigo 229  
do Projeto de Constituição, o que se segue:  
Art. 229 - Os Estados organizarão sua  
justiça, observados os princípios estabelecidos  
nesta Constituição.  
§ 1o. - .......................  
§ 2o. - .......................  
§ 3o. - .......................  
§ 4o. - ... ................... 
§ 5o. - Haverá um Procurador Geral Fiscal do  
Estado, com a incumbência de chefiar o Contencioso  
da Secretaria da Fazenda, ou de Finanças, e  
promover a cobrança dos débitos dos contribuintes. 
Justificativa: 

Convém a organização de um corpo jurídico, para a cobrança dos débitos dos contribuintes para com a Fazenda 
do Estado. Esse corpo jurídico terá por chefe o Procurador Geral Fiscal, equiparado funcionalmente ao 
Procurador Geral do Estado. De preferência, esse Procurador Geral Fiscal deve sair do quadro jurídico da 
Secretaria de Finanças, por achar-se entrosado com os problemas do setor.  
Parecer:   

   A matéria constante da presente emenda é típica de legislação infraconstitucional, daí nosso parecer pela sua 
rejeição. 
   
   EMENDA:06989 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
-DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 229, § 2o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição as  
expressões "E DOS TERRITORIOS" 
Justificativa: 
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1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, quando de 
maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SI, SUBDIVIDIR-SE OU 
DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM NOVOS ESTADOS...” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º do citado 
Artigo do Projeto. 
3 – Por outro lado, o Art.441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e Amapá em 
Estados; 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha, deve ser reanexado ao Estado de Pernambuco do 
qual foi desmembrado por um decreto, a fim de propiciar a criação, pela Nova Carta Magna, de uma Federação 
verdadeira, onde todas as unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território Federal, razão 
pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda a referência a Territórios. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, por conflitarem as razões da emenda com vários dispositivos do Projeto, dentre os quais 
o art. 49, parágrafo 2o. 
   
   EMENDA:09022 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o., art. 229  
Suprima-se o § 3o. do art. 229 do Projeto de Constituição 
Justificativa: 

Não faz sentido a criação de Justiças Militares Estaduais. Defendemos o princípio da federalização da Justiça e, 
portanto, a criação de Justiças estaduais vai contra esse princípio. 
Parecer:   

   Enquanto subsistir a Justiça Estadual, não se justifica suprimir um de seus órgãos, especializado, o que 
redundaria em jogar sua competência na Justiça Estadual comum de natureza enciclopédica.  
A Justiça Militar dos Estados merece ser federalizada, como toda a Justiça Estadual, e não suprimida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09566 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   O parágrafo 2o. do artigo 229 passa a vigorar  
com a seguinte redação:  
"§ 2o. - A lei federal disporá sobre a  
organização judiciária do Distrito Federal e dos  
Territórios e sua vinculação à União Federal." 
Justificativa: 

A Emenda objetiva obstaculizar a pretendida vinculação da Justiça do Distrito Federal ao Governo local, posto 
que a consumar-se tal intenção estaria quebrada longa tradição republicana. 
Como adverte a Associação dos Magistrados Brasileiros, essa vinculação não atende aos interesses dos 
jurisdicionados e tampouco da magistratura que aqui presta os seus relevantes serviços.  
Parecer:   

   A emenda proposta conflita com o texto do Projeto, daí opinamos por sua rejeição. 
   
   EMENDA:10166 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
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Texto:   

   Emenda Aditiva  
Acrescentar ao art. 229, um parágrafo, com a seguinte redação:  
§ 5o. - Os códigos de organização judiciária  
estaduais não poderão estabelecer mais de duas  
entrâncias para a justiça de primeira instância. 
Justificativa: 

O número elevado de entrâncias, mais de duas, além de ser prejudicial ao juiz iniciante, que fica com 
Vencimentos irrisórios, dificulte o acesso aos Tribunais.  
Parecer:   

   A emenda proposta conflita com o texto do Projeto, daí opinamos por sua rejeição. 
   
   EMENDA:10954 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva.  
Dispositivo emendado: artigo 229.  
inclua-se, como § 5o. do artigo 229 do  
projeto da Comissão de Sistematização, o seguinte:  
Art. 229. ..................... 
§ 5o. Facultar-se-á instalação de Juizado de  
Pequenas Causas em Distrito Judiciário, ou nas  
sedes das Administrações Regionais, das capitais  
de Estados e cidades de grande porte. 
Justificativa: 

Ninguém ignora que a máquina judiciária dos Estados vive permanentemente congestionada, em virtude do fluxo 
de centenas de milhares de processos. Desse congestionamento resulta o atraso na tramitação e no despacho 
final dos processos, o que causa insatisfação entre o povo. Vê-se que a culpa não cabe ao titular das Varas onde 
os processos tramitam. Se formos verificar a natureza deles, contataremos, de pronto, que a maioria é 
irrelevante, e, no entanto, está a atravancar os canais competentes. Tal não estaria ocorrendo se, nos Distritos 
Judiciários, ou nas sedes das Administrações Regionais, houvesse Juizado de Pequenas Causas, a conciliar as 
partes e a decidir, com presteza, as questiúnculas de vizinhos, os casos de furtos, de bebedeira ou de agressão 
física. Graças a essa iniciativa, desemperrar-se-ia a máquina judiciária nas capitais dos Estados e nas cidades 
de grande porte, com benefício geral ante a prodigalizarão de justiça rápida e gratuita. Como será facultativa a 
instalação do Juizado de Pequenas Causas, segundo o levantamento das necessidades, não haverá transtornos 
com a aprovação desta emenda pelo eminente Relator da Comissão de Sistematização.  
Parecer:   

   Faculta-se o que não está proibido.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11727 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   

   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO:  
Ao art. 229.  
Acrescentem-se ao art. 229, os seguintes parágrafos 5o. e 6o.  
§ 5o. - Os Estados poderão instituir Juizados  
da Instrução Criminal, competentes, inclusive,  
para julgamento de ilícitos a que se não comine  
pena de reclusão. A Lei definirá a amplitude e as  
limitações de competência específica desses  
Juizados, adequando a estes as atribuições da  
autoridade policial.  
§ 6o. - A competência da União não exclui a  
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dos Estados para legislar supletivamente sobre o  
direito processual, respeitada a lei federal. 
Justificativa: 

É antiga a defesa da substituição do atual sistema de investigação criminal, a cargo de um Delegado de Polícia, 
pelo chamado juizado de instrução, dirigido por Juiz de Direito.  
Esse juizado de instrução ficaria ainda competente para julgar desde logo os delitos de pequena expressão, os 
culposos especialmente os de transito de veículos – e até os de ofensa a valores familiares, que reclamam 
solução mais rápida e expedita.  
Explica a Exposição de Motivos do atual Código de Processo Penal, escrita pelo Dr. Francisco Campos, que 
ficou mantido o inquérito policial por razões fundamentalmente de oportunidade, por não haver, na época – final 
de década de trinta, início dos anos quarenta – condições para instalarem-se juizados de instrução, com as 
distâncias grandes e a dificuldade e precariedade dos meios de comunicação. Conforme assinalou recentemente 
o Prof. Tourinho Filho (“Processo Penal, vol. 1, pág. 241, § 5°, 1ª edição), esses motivos hoje não subsistem 
Expôs o Dr. Magalhães Noronha, anos antes, que o juizado de instrução poderia ir sendo paulatinamente 
instalado (“Curso de Direito Processual Penal”, n° 9, pág. 30, 1ª edição).  
Mas o País mudou, e cuida-se agora, precisamente, da criação de estruturas jurídicas para fazê-lo avançar mais 
celeremente.  
Nesse tempo corrido, a par de criarem-se outras condições físicas, sociais, econômicas que tornam implantável 
o juizado de instrução, mostraram-se agravadas as deficiências do atual inquérito policial. O inquérito é, no 
sistema atual, a base de toda a ação penal. A instrução que se faz um juízo é meramente repetição do inquérito 
policial comumente incompleta, pois testemunhas não são mais encontradas, perícias raramente são repetíveis, 
a apreensão das coisas é trecho da realidade histórica que já passou. Nos delitos de transito, de tão funestas 
consequências, e que reclamam julgamentos mais rápidos, basta que seja demorada a elaboração do inquérito 
para que mais tarde acabem em prescrição.  
O juizado de instrução, adotado em alguns países da Europa compreenderia a manutenção da atividade policial, 
para investigação e repressão dos crimes. Mas a elaboração do inquérito, a formação do corpo de delito, a 
colheita formal de provas, seria dirigida por um juiz de Direito. As vantagens há muito são sublinhadas por 
pronunciamentos de integrantes dos órgãos superiores da classe dos advogados, como dão notícia os escritos 
publicados na Revista dos tribunais 523/426 e 552/279.  
São algumas delas: 
a) nos delitos de trânsito e outros, culposos de modo geral, ou dolosos punidos com pena branda, ou que 
comportam perdão judicial, ou julgamento antecipado da lide, confessando o imputado o crime, ou nos de ofensa 
a valores familiares – nos quais, em geral, no curso da ação penal, o casal se reconcilia e a instrução penal 
torna-se dolorosa farsa inoportuna -, o julgamento far-se-ia diretamente nesses juízos;  
b) a direção do juiz, que significa também a presença do Ministério Público, e constantemente de advogado, 
assegura a instauração do inquérito, ganhando em credibilidade a Justiça, a lei, os poderes em geral;  
c) para o efetivo e correto combate ao crime não basta o ato físico de prender etc., é preciso que as provas 
sejam colhidas com acerto e na forma devida, pois tudo desaguará no julgamento; sem que se armem as 
condições para a sentença, o julgamento não poderá ser cabal, correto, justo. Se o inquérito for falho, se prova 
essencial não for arrecado, ou o for com violação do modo correto, dificilmente a ação penal poderá ser bem 
conduzida e julgada. As situações de dificuldade e embaraço, atualmente, são inúmeras. As confissões são 
negadas em juízo, e neste ponto o Juiz vê-se em autêntico dilema, criminosos experientes buscam comumente 
rescindir a confissão, já a confissão ao juiz de instrução, evidentemente não teria como ser negada por sevícias 
ou outro modo de coação, também as testemunhas costumam alterar o depoimento, alegando que o inquérito 
não disseram o que consta no termo – e, prova cabal do descrédito do inquérito e da atividade policial – aceita-
se a mudança do depoimento, considerando-se, implicitamente, normal que a autoridade policial tenha colhido 
mal, ou torcido os depoimentos, isto não aconteceria com o juizado de instrução; igualmente quanto aos outros 
meios de prova, perícias, busca e apreensão, formação do corpo de delito em geral; tudo ganharia outra força, 
outro crédito, outra feição.  
Com isto, seria possível simplificar o procedimento penal. Seria possível dar maior peso à investigação. Seria 
possível assentar a ação penal em base mais segura, mais acreditável. Tome-se por exemplo os procedimentos 
de competência do Tribunal do Júri. Atualmente, há três momentos. Uma testemunha por vir a depor três vezes, 
só que com intervalos que costumam pode vir a depor três vezes, só que com intervalos que costumam chegar a 
anos. Primeiro, no inquérito, ato perante a autoridade policial. Depois, na instrução, que costuma demorar, não 
estando o réu preso. Por fim, em plenário, se for arrolada. Se não for arrolada os jurados não acompanham a 
prova ao vivo, e fazem opinião só pelo debate. Só que ultimamente costumam as partes requerer “leitura de 
peças dos autos”, e há casos em que essa leitura, com voz monótona e cansada, que ninguém consegue 
acompanhar muito tempo com atenção, duram 20, 30 40 horas!  Isto é verdadeiro suplício para o jurado e os 
demais protagonistas, sentados, por horas, a ouvir leitura. Ora, com o juizado de instrução, ganhando o inquérito 
força e credibilidade, seria possível fundamental corte no procedimento, deste modo: com base no inquérito, 
PRESIDIDO POR JUIZ DE INSTRUÇÃO, o Ministério Público oferece a denúncia, o Juiz cita o réu para 
resposta, recebendo a denúncia, o Juiz já marca, imediatamente, o julgamento, para daí a alguns meses – não 
muito perto, nem longe, pois o julgamento não deve ser rápido demais nem demorado. No julgamento, na 
presença dos jurados, faz-se a instrução, interrogando o réu, ouvidas as testemunhas, peritos etc. Nos casos 
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comuns num só dia pode fazer-se toda a instrução. Evidentemente, há casos que reclamam mais tempo. Mas 
note-se toda a instrução e o julgamento num dia, dois dias, três que sejam, quando hoje, consomem-se anos 
para isto, e também julgamentos que duram dias! 
Não se deve abreviar, encurtar, melhorar o procedimento sem mexer no inquérito policial, que é a base real de 
toda a mecânica. É preciso resgatar a seriedade do inquérito, dar-lhe eficiência, estabelecer critério mais sério, 
científico e racional para a obtenção de provas.  
A mais adequada solução é o juizado de instrução.  
Fala-se em simplesmente passar o Ministério Público a chefia do inquérito, o que não resolveria a questão, 
porque as deficiências apontadas são estruturais. A direção de um juiz é que traria à prova do inquérito a 
qualidade para basear solidamente a ação penal e com isto abreviar o procedimento propriamente dito. E com 
outra vantagem inigualável: o julgamento, diretamente no juizado de instrução, dos casos pequenos.  
No sistema atual, só a presença do Ministério Público, de resto hoje admitida, em pouco mudaria a atuação da 
Justiça Penal, cujo descrédito cresce visivelmente, como mostra a crescente ONDA DE VIOLÊNCIA. É preciso 
uma mudança forte, radial, para mudar o quadro, de vícios tão arraigados Meias-medidas não serão suficientes. 
Certo que a criação do juizado de instrução traz despesas. Mas não se conseguirá que a Justiça atue melhor, 
como é reclamado, sem gastos. A prestação jurisdicional é função essencial do Estado. Sem ela, o Estado não 
conserva existência, sequer. Não é negado Justiça que se economiza dinheiro. Não é nessa função primordial 
que se deve economizar.  
Para compatibilizar o objetivo com a realidade econômico-financeira, prevê-se o juizado de instrução possa ser 
implantado, pelos Estados, a começar pelas capitanias e grandes cidades. Para isto, estabelece-se que os 
Estados podem legislar, supletivamente, em matéria de processo, como determina o outro artigo proposto. Uma 
vez desencadeada a instalação dos juizados de instrução, as vantagens serão tão prontamente percebidas que a 
providencia estender-se-á gradativamente. É importante o primeiro passo.  
Parecer:   

   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:12227 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado constituinte que esta subscreve  
propõe que se suprima o § 1o. do art. 229 do  
projeto, remunerando-se os demais parágrafos. 
Justificativa: 

A norma referida trata, conflitante, de matérias já precedentemente disciplinadas.  
O art. 192, inciso II, dá ao próprio Tribunal e atribuição de dispor sobre a divisão a organização judiciárias, 
enquanto que o art. 191, I, cuida da elaboração dos regimentos internos pelos Tribunais.  
A norma objeto da emenda dá aos Tribunais apenas a iniciativa do diploma que aquele outro dispositivo entrega 
a própria elaboração à sua responsabilidade.  
Ademais o texto fala genericamente em “respectivos regimentos internos”, referindo-se também aos juízes 
estaduais, o que não é compatível com a organização judiciária de nenhum Estado.  
Parecer:   

   A emenda proposta conflita com o texto do Projeto, daí opinamos por sua rejeição. 
   
   EMENDA:13664 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HUGO NAPOLEÃO (PMDB/PI) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 229  
Inclua-se no art. 229 o parágrafo 2o.  
renumerando-se o atual e os demais.  
§ 2o. - A lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal de Justiça, juizados de pequenas  
causas, em único grau de jurisdição, competentes  
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para conciliação e julgamento de causas cíveis de  
pequena relevância, definida em lei, e julgamento  
de contravenções. 
Justificativa: 

A medida impõe-se como solução rápida para litígios de menor complexidade e delitos menos graves. A Justiça 
atualmente é morosa, deficiente e desaparelhada não só em recursos materiais, mas também em recursos 
humanos. Mais de dois terços dos brasileiros não têm acesso a ela a recorrem aos próprios meios, quase 
sempre inadequados, para solução dos seus litígios. A descentralização atende aos anseios da população 
brasileira, carente de justiça. Tratando-se de julgamento em único grau de jurisdição, o dispositivo terá que ser 
incluído obrigatoriamente na Constituição.  
Parecer:   

   A emenda teria como consequência, se adotada, a irrecorribilidade das sentenças contra os pobres. Que 
alguém pudesse ser condenado por importunação ao pudor ou embriaguez, sem que o réu, infamado por 
sentença, tivesse direito a reapreciação das provas por órgãos superiores do Judiciário. O duplo grau de 
jurisdição é uma conquista multissecular da experiência jurídica. Não é admissível que se concedam poderes  
absolutos a um juiz, sobretudo principiante como deverá ser o de pequenas causas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13826 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   

   Acrescente-se, ao artigo 229, do Projeto de Constituição, o seguinte parágrafo:  
Art. 229. .............................................  
.............................................  
§ 5o. Os Estados criarão, em primeira  
instância, Varas Privativas e, em segunda  
instância, Câmaras Especializadas para o  
processo e julgamento de crimes contra a mulher. 
Justificativa: 

Estarrecida, vê a sociedade, a cada dia, o aumento da violência contra a mulher. É o espancamento, o estupro, o 
assassínio de mulheres, indefesas diante de uma sociedade machista. Muitos desses crimes não chegam, 
sequer, a ser examinados pelo Poder Judiciário e, quando o são, as ações se arrastam, indefinidamente, em 
Cartórios e Varas sobrecarregados. A criação de um setor especializado no processo e julgamento de crimes 
contra as mulheres, se não impedir a continuação de violência, acelerará, pelo menos, a punição dos culpados.  
Parecer:   

   Contraria a igualdade de todos perante a lei.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14092 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   Acrescente-se ao art. 229 o seguinte:  
"§ 5o. - Os Tribunais de Justiça dos Estados  
serão compostos por desembargadores eleitos entre  
os Juízes, cujo ingresso na carreira tenha  
resultado de concurso público." 
Justificativa: 

A independência do Judiciário depende da organização nacional e independente da carreira, procedendo-se o 
acesso aos tribunais sob a forma de eleição, a partir da segunda instância. 
Assim, os desembargadores serão escolhidos a lista tríplice pelos juízes das Comarcas, em pleito organizado e 
orientado pelo próprio Tribunal, que, em eleição secreta, preencherá suas vagas. 
Parecer:   

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



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 52  
 

 

   
   EMENDA:15954 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 229  
Suprima-se o termo "Distrito Federal" do parágrafo 2o.. 
Justificativa: 

O Distrito Federal deverá receber desta Constituinte o mesmo tratamento oferecido aos Estados da Federação.  
O correto não é equiparar o DF a Território e sim a Estado.  
Parecer:   

   Ousando divergir da fundamentação, concluo pela rejeição. 
   
   EMENDA:16423 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação aos parágrafos  
terceiro e quarto do art. 229:  
"§ 3o. - A lei poderá criar, mediante  
proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar  
Estadual, constituída esta, em primeira instância,  
pelos Conselhos de Justiça, e, em segunda  
instância, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por  
um Tribunal Especial de Justiça Militar.  
§ 4o. - Compete à Justiça Militar Estadual  
processar e julgar por crimes exclusivamente  
militares os policiais militares e bombeiros  
militares, cabendo ao Tribunal competente decidir  
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais". 
Justificativa: 

O texto, neste particular, saiu truncado, com evidente erro material. A redação contida nesta emenda é a que se 
contem na Carta Política atual.  
Parecer:   

   Acolho a Emenda, com o fito de AMPLIAR o debate sobre o tema. 
 
   
   EMENDA:17605 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   

   Suprimir no § 3o. do artigo 229 a parte  
final, depois de "ou". O dispositivo ficaria assim redigido:  
§ 3o. - A lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal de Justiça Militar Estadual,  
constituída em primeira instância, pelos Conselhos  
de Justiça e, em segunda, pelo próprio Tribunal de  
Justiça. 
Justificativa: 

Mesmo nos estados onde o efetivo da PM é superior a 20 000 integrantes, o número de feitos que sobem à 
segunda instância é insignificante para a manutenção de um corte própria.  
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Parecer:   

   A supressão pretendida inviabilizaria a existência de Tribunal já instalado ou a criação daqueles que se tornem 
necessários. O bom-senso que norteou a elaboração da Emenda por certo se fará presente quando chegar o 
momento de decidir sobre a real necessidade de instalação de um Tribunal especial.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17872 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   

   Dê-se ao caput do art. 229, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 229 - Os Estados organizarão sua  
Justiça, observados os princípios estabelecidos  
nesta Constituição, mantida uma comarca em cada  
Município". 
Justificativa: 

Não se compreende que a Municípios com mais de dez mil habitantes, em vários Estados de Federação, com 
apreciável contribuição para os cofres estaduais, não dispõem de representação local da Justiça. 
Qualquer Estado brasileiro, por mais pobre que seja, tem condições de atender à determinação desta emenda, 
facilitando, ainda, o ideal de Justiça rápida e barata, que é a aspiração de todos. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:18940 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 229.  
Acrescente-se, após o § 1o. do artigo 229, o  
seguinte, renumerando o atual -§2o. e os demais.  
Art. 229. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. A lei de que trata o parágrafo anterior  
instituirá juizado de pequenas causas, com  
competência para apreciar e julgar questões de  
módico valor econômico e as infrações penais, a  
que não se cominem penas privativas de liberdade. 
Justificativa: 

A experiência recolhida com a institucionalização, em alguns Estados, de justiça especial para assuntos de 
pouca relevância do cotidiano, mas que assumem, para as bolsas populares, significativa importância, vem 
demonstrando a necessidade de tornar imperiosa a sua criação, como fórmula capaz de assegurar a todos e 
direito de receber a prestação jurisdicional de que acaso necessitem.  
O tema vem ganhando realce na medida em que cristalizam os propósitos de defesa dos consumidores, cujos 
interesses exigem agilidade da solução judicial procurada, impossível de ser obtida através dos procedimentos 
processuais conhecidos, que, centrados no contraditório, exigem o cumprimento de ritos dispendiosos de tempo 
e de dinheiro, resultando frustrada a expectativa de quem se socorre dessas vias.  
O juizado das pequenas causas é a verdadeira democratização da Justiça e, por isso mesmo, não pode ser 
ignorado pela Constituinte.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:19278 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA:  
Suprima-se os parágrafos 3o. e 4o. do artigo 229. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:19817 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA No.  
Dê-se ao art. 229 a seguinte redação:  
Art. 229 - Os Estados organizarão a sua  
justiça, observados os princípios estabelecidos  
nas Constituição Federal e nos Atos e leis  
complementares. 
Justificativa: 

Alteração complementar ao disposto no art. 229, com referência aos Atos e leis complementares.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:19821 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   -Emenda No.  
Suprimam-se os § 3o. e 4o. do art. 229. 
Justificativa: 

Trata-se de matéria que, por sua natureza, deve constar de Ato Complementar e não de Lei Fundamental. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:20432 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   SUBSTITUA-SE O ART. 229, § 2o. PELO SEGUINTE  
Art. 229, § 2o.  
§ 2o.- A organização da Justiça do Distrito  
Federal dos Territórios obedecerá às prescrições  
de sua Lei Orgânica, observadas as mesmas  
diretrizes estabelecidas para o Judiciário da União. 
Justificativa: 

A organização do Judiciário Estadual deve ser matéria da competência das Constituições Estaduais, obedecidas 
as mesmas diretrizes adotadas pela União. Este é o princípio de organização federativa, prevista no próprio 
projeto de Constituição.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 55  
 

 

Parecer:   

   Pela rejeição, por não se ajustar ao consenso da Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:20678 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o artigo 229 pelo seguinte  
Art. 229 - A Justiça dos Estados será  
organizada com base nas respectivas Constituições,  
observadas as mesmas diretrizes estabelecidas para  
a organização do Poder Judiciário da União. 
Justificativa: 

A organização da Justiça dos Estados deve ser matéria de competência das Competências Estaduais, segundo 
a organização federativa que adotamos, respeitadas as diretrizes e princípios adotados para a organização do 
Judiciário da União.  
Parecer:   

   Pela rejeição. A emenda está, parcialmente, atendida. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA:25490 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Art. 171, § 2o. -  
Redija-se:  
"§ 2o. - Cabe aos Estados a instituição de  
representação de inconstitucionalidade de leis ou  
atos normativos estaduais ou municipais em face da  
Constituição Estadual, vedada a atribuição da  
legitimação para agir a um único órgão. 
Justificativa: 

O controle da constitucionalidade das leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição 
Estadual é conquista importante.  
Parecer:   

   Pelas razões invocadas pelo douto Constituinte, opinamos pela aprovação da Emenda, nos termos do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:21126 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:  

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o. do art. 171 do Substitutivo do  
Relator, a redação seguinte:  
"A competência dos tribunais e juízes  
estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
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tribunais de justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e regulamentada  
nos respectivos regimentos internos." 
Justificativa: 

A Emenda proposta, procura guardar absoluta coerência com o art. 229, § 1°, do Projeto da Comissão Temática, 
bom assim, com o § 1°, do art. 131, do “Projeto Hercules”, evitando-se a possibilidade de inclusão de matéria 
estranha na LEI ORGÂNICA JUDICIÁRIA.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21144 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao § 4o. do artigo 171 a seguinte redação:  
§ 4o. - a lei poderá criar, mediante proposta  
do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar  
Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos  
conselhos de justiça e, em segundo, pelo próprio  
Tribunal de Justiça, ou por Tribunal especial, nos  
Estados em que o efetivo da respectiva Polícia  
Militar for superior a vinte mil integrantes,  
observado o disposto no artigo 136. 
Justificativa: 

A proposta objetiva tornar clara a incidência da regra do quinto constitucional nos Tribunais especiais, 
assegurando-se a participação de advogados e membros do Ministério Público – o que, aliás, ocorrerá, quando a 
segunda instância da Justiça Militar Estadual for o próprio Tribunal de Justiça.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21751 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   Emenda (substitutiva) Título V - Capítulo IV  
- Capítulo IV - Seção VIII  
Dê-se ao § 1o. do art. 171 a seguinte redação:  
"Art. 171 - ................................  
§ 1o. - A competência dos Tribunais de Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e regulamentada  
nos respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o art. 229, § 1°, do Projeto anterior, evitando a possibilidade 
de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22106 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   O art. 171, § 1o, passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e regulamentada  
nos respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o art. 229, § 1°, do Projeto de Julho e com o art. 131, § 1°, 
do “Projeto Hércules”, evitando a possibilidade de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22300 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo modificando o § 1o. do art. 171  
do Substitutivo do Relator.  
O § 1o. do art. 171 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e regulamentada  
nos respectivos regimentos internos". 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o § 1° do art. 229 do Projeto de Julho e com o § 1°art. 131 
do “Projeto Hércules”, evitando a possibilidade de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22441 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   -EMENDA MODIFICATIVA  
O § 4o. Art. 171 - Seção VIII - DOS TRIBUNAIS  
E JUIZES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E  
TERRITÓRIOS, passa a ter a seguinte redação:  
"A lei poderá criar, mediante proposta do  
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual,  
constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de  
Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de  
Justiça ou por Tribunal Especial, nos Estados em  
que o efetivo da respectiva corporação militar for  
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superior a cinco mil integrantes, inclusive o  
Corpo de Bombeiros. 
Justificativa: 

É longe a luta das corporações militares estaduais em busca da criação de seus Tribunais Militares. 
O Substitutivo Bernardo Cabral acolhendo emenda nossa e, acredito, de outros Constituintes também, acolheu a 
tese que permite o atendimento dessa junta pretensão. – Limitou, todavia, a criação de Tribunais Militares nos 
Estados cujo efetivo da Policia Militar seja superior a vinte mil homens. – De plano, já excluiu os Corpos de 
Bombeiros. – Excluiu também os Estados menos populosos, mas que têm problemas tão graves como São 
Paulo, R.G. do Sul e Minas Gerais, únicos premiados pelo ilustre Relator em seu discurso Substitutivo. – Esse 
universo previa ser ampliado, daí a nossa sugestão: a) Inclusão dos Corpos de Bombeiros; b) a redução do 
efetivo para 5.000 homens. 
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22803 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva:  
Dispositivo Emendado: Art. 171, § 3o.  
Suprima-se do § 3o. do Art. 171 do Projeto de  
Constituição as expressões "e dos Territórios" 
Justificativa: 

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

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23252 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   

   O Art. 171, § 1o. passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e regulamentada  
nos respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o Art. 229, § 1°, do Projeto de Julho e com o Art. 131, § 1°, 
do “Projeto Hércules”, evitando a possibilidade de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23409 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   O art. 171, § 1o., passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu projeto, e regulamentada  
nos respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o Art. 229, § 1°, do Projeto de Julho e com o Art. 131, § 1°, 
do “Projeto Hércules”, evitando a possibilidade de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24706 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se o § 4o. do Art. 171 
Justificativa: 

E uma iniquidade que crimes praticados por policiais militares, que atingem um número superior de mais de 500, 
em todo o País, anualmente, continuem julgados por Tribunais Militares. É preciso restaurar a tradição 
constitucional brasileira nessa matéria, submetida pela militarização das Polícias, depois da ditatura militar. Os 
crimes cometidos contra a sociedade devem ser julgados pela Justiça Comum e, nos casos de crimes contra a 
vida, pelo Tribunal do Júri. Há casos estarrecedores de policiais-militares que, julgados e condenados por crimes 
comuns a mais de trinta anos de reclusão, com aplicação de medida de segurança, não tenham perdido a 
patente e o posto, em inaceitável demonstração de corporativismo. É uma forma de arbítrio, exclusivamente e 
privilégio que não pode prevalecer num regime democrático.  
Parecer:   

   Consideramos conveniente que possam os Estados criar a sua Justiça Militar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24734 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Substitua-se o artigo 171 pelo seguinte:  
Art. 171 - A Justiça dos Estados será  
organizada com base nas respectivas Constituições,  
observadas as mesmas diretrizes estabelecidas para  
a organização do Poder Judiciário da União. 
Justificativa: 

A organização da Justiça dos Estados deve ser matéria de competência das Constituições Estaduais, segundo a 
organização federativa que adotamos, respeitadas as diretrizes e princípios adotados para a organização do 
Judiciário da União.  
Parecer:   

   Em que pese a opinião do douto constituinte, opinamos pela rejeição da Emenda, por entendê-la conflitante 
com a posição adotada pela Comissão de Sistematização. 
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   EMENDA:25297 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do Art. 171  
EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 171 - ......................... 
§ 1o. - A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e regulamentada  
nos respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o Art. 229, § 1°, do Projeto de julho e com o Art. 131, § 1°, 
do “Projeto Hércules”, evitando a possibilidade de inclusão de matéria estranha ne Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orientação adotada pela Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:26439 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   

   Dê-se ao "caput" do Artigo 171 do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, a  
seguinte redação:  
"Art. 171 - Os Estados organizarão sua  
Justiça, observados os princípios estabelecidos  
nesta Constituição, mantida uma comarca em cada  
Município". 
Justificativa: 

Não se compreende que a Municípios com mais de dez mil habitantes, em vários Estados de Federação, com 
apreciável contribuição para os cofres estaduais, não dispõem de representação local da Justiça. 
Qualquer Estado brasileiro, por mais pobre que seja, tem condições de atender à determinação desta emenda, 
facilitando, ainda, o ideal de Justiça rápida e barata, que é a aspiração de todos. 
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26479 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 171 do Substitutivo ao  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 171 - Os Estados organizarão sua  
justiça observados os princípios estabelecidos  
nesta Constituição e manterão varas especiais dos  
delitos contra a natureza e Juizados de Instrução  
Criminal de Comarca e Distritos". 
Justificativa: 
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A ameaça ao meio ambiente constitui um dos maiores perigos à sobrevivência da humanidade. 
Torna-se imperiosa a criação de varas judiciais especiais para apreciar e julgar os atentados e crimes contra a 
natureza. 
O direito à vida, necessariamente, requer a proteção ao meio ambiente. A degeneração ambiental constitui a 
supressão da qualidade de vida e, consequentemente, em uma frase posterior, da própria vida. 
A sua preservação e valorização é uma das preocupações permanentes dos espíritas, cujas contribuições 
contam do II Encontro Nacional sobre o Aspecto Social de Doutrina Espírita.  
Por outro lado, a criação de Juizados de Instrução Criminal nas Comarcas e nos Distritos das grandes cidades 
brasileiras agilizará a ação do Poder Judiciário, dinamizando a prestação jurisdicional e superando anacrônicos 
procedimentos inquisitoriais atualmente exercidos em grande parte pela polícia judiciária.  
A medida, como comparativo de modernização e aperfeiçoamento de nossas instituições judiciárias, á deveria ter 
sido adotada em 1935, quando proposta pelo então Ministro da Justiça, o ilustre jurista Vicente Ráo, de São 
Paulo, não fosse essa pretensão altamente democrática repelida pelo Código de Processo Penal vigente, 
outorgado pelo Estado Novo, em 1941. 
Parecer:   

   As finalidades perseguidas pela Emenda conflitam com os princípios definidos pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27460 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 171, § 2o.  
Art. 171, § 2o.-  
Redija-se:  
"§ 2o. Cabe aos Estados a instituição de  
representação de inconstitucionalidade de leis ou  
atos normativos estaduais ou municipais em face da  
Constituição Estadual, vedada a atribuição da  
legitimação para agir a um único órgão. 
Justificativa: 

O controle da constitucionalidade das leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição 
Estadual é conquista importante. 
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27464 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 171, § 4o.  
Acrescente-se ao § 4o. do art. 171 - depois de integrantes:  
"com a competência deferida na lei federal"  
e suprima-se o § 5o. do art. 171 
Justificativa: 

A competência deve ser a definida na lei federal, como previsto no art. 170.  
Em consequência, suprima-se o § 5°.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:27566 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: § 4o., Art. 171  
Suprima-se o § 4o. do Art. 171 do  
Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 

Não faz sentido a criação de justiças Militares Estaduais. Defendemos o princípio da federalização da justiça e, 
portanto, a criação de justiças estaduais vai contra esse princípio. A Justiça Militar Estadual é desnecessária, cria 
um privilégio corporativo, gera inúmeros conflitos de jurisdição que torna a justiça ainda mais morosa.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28618 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda no.  
Dê-se ao art. 171 a seguinte redação:  
Art. 171 - Os Estados organizarão a sua  
justiça, observados os princípios estabelecidos na  
Constituição Federal e nos atos e leis  
complementares. 
Justificativa: 

Alteração complementar ao disposto no art. 229, com referência aos Atos e leis complementares.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28627 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   

   EMENDA No.  
Suprimam-se os §§ 3o. e 4o. do art. 171. 
Justificativa: 

Trata-se de matéria que, por sua natureza, deve constar de Ato Complementar e não de Lei Fundamental. 
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28984 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   -EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 171  
Seja suprimida a expressão "nos Estados em  
que o efetivo da respectiva Polícia Militar for  
superior a vinte mil integrantes do Parágrafo 4o.,  
do Art. 171. 
Justificativa: 

Cada Estado tem possibilidades de avaliar as suas necessidades, não sendo razoável criar uma limitação que, 
certamente, se constitui numa quebra do princípio da autonomia. 
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29195 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. 171 e seus parágrafos,  
do Substitutivo do Relator.  
Art. 171. Suprima-se  
§ 1o. Suprima-se  
§ 2o. Suprima-se  
§ 3o. Suprima-se  
§ 4o. Suprima-se  
§ 5o. Suprima-se 
Justificativa: 

A nova redação visa dar ao texto maior objetividade, uma vez que, a palavra equipamento não tem a mesma 
extensão de infraestrutura.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29743 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Suprima-se os Parágrafos 3o. e 4o. do artigo 171. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30641 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 171, § 1o.  
O Artigo 171 § 1o., do Substitutivo do  
Relator, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 171 § 1o. - A competência dos Tribunais  
e Juízes Estaduais será definida em lei, de  
iniciativa dos Tribunais de Justiça, que não  
poderá sofrer emendas estranhas ao seu objeto, e  
regulamentada nos respectivos regimentos interno. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o Art. 229, § 1°, e com o Art. 131, § 1° do “Projeto Hércules”, 
evitando a possibilidade de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   Improcedente.  
É compreensível a preocupação do nobre constituinte.  
Mas não lhe assiste razão.  
As normas do processo legislativo não descem a pormenores desse jaez.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30652 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 171, § 1o., a seguinte redação:  
"§ 1o. - A constituição do Estado disporá  
sobre a competência dos tribunais e Juízes,  
cabendo a estes a iniciativa sobre a organização judiciária. 
Justificativa: 

Cabe à Constituição Estadual dispor sobre a competência e funcionamento dos Tribunais e a estes elaborar a 
Lei de Organização Judiciária. A redação que se propõe parece que melhor se ajusta ao caso.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30982 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   

   O § 1o. do art. 171 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 171 - ....................... 
§ 1o. - A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça que terão competência  
originária para julgar nos crimes comuns e de  
responsabilidade os Governadores dos Estados, os  
Deputados Estaduais e Prefeitos Municipais,  
regulamentando esta competência em seus regimentos  
internos. 
Justificativa: 
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Mister se faz inclusão prévia da competência exclusiva e original dos Tribunais de Justiça para julgamento dos 
Prefeitos a fim de evitar que possíveis divergências políticas entre o Juiz e o Prefeito possam causar problemas 
maiores.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31482 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Art. 171, § 1o. do Substitutivo do relator,  
passará a ter a seguinte redação:  
Art. 171 - ..................................  
§ 1o. - A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer emenda  
estranhas ao seu objeto, e regulamentada nos  
respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o art. 229, § 1°, do Projeto anterior, evitando a possibilidade 
de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32016 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 171  
Inclua-se no parágrafo 5o. do Art. 171, em  
seu final, a seguinte expressão:  
....... e da graduação dos praças, passando o  
Parágrafo 5o. do Art. 171 a ter a seguinte redação:  
§ 5o. Art. 171 - Compete à Justiça Militar  
Estadual processar e julgar os policiais militares  
nos crimes militares definidos em Lei, cabendo ao  
Tribunal competente decidir sobre a perda do  
posto, da patente dos oficiais e da graduação dos praças. 
Justificativa: 

A segurança pública uma das primeiras reivindicações da sociedade, merece ser exercida por profissionais que 
tenham garantias no emprego.  
Por outro lado, é preciso dar a todos os integrantes de uma mesma categoria profissional iguais direitos. 
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32428 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 171 § 4o.  
O § 4o. do Art. 171, passará a ater a seguinte redação:  
"§ 4o. - A lei poderá criar, mediante  
proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar  
Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos  
Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo  
próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal  
Especial, subordinado àquele, nos Estados em que o  
efetivo da respectiva Polícia Militar for superior  
vinte mil integrantes. 
Justificativa: 

A tradição nos Estados em que existe o Tribunal de Justiça Militar é colocá-lo sempre subordinado ao Tribunal 
de Justiça, encaminhando-se para este os recursos de sua decisão.  
A deixar o texto como está pode ocorrer na hipótese dos Tribunais de Justiça ficarem no mesmo nível do 
Tribunal de Justiça dos Estados, cabendo então recursos das decisões militares para os Tribunais Federais em 
desabono do mais alto Tribunal Estadual. Daí a necessidade da Emenda. 
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32432 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 171, § 1o.  
O § 1o. do Art. 171 passa a ter a seguinte redação:  
"A competência dos tribunais e juízes  
estaduais será definida na Constituição do Estado,  
sendo a lei de organização judiciária de  
iniciativa do respectivo Tribunal de Justiça". 
Justificativa: 

O dispositivo do Projeto (Art. 171, § 1°), é um atentando violento à federação, a autonomia dos Estados a uma 
deturpação da competência do Poder Judiciário Estadual. 
Se preponderar o dispositivo, as Assembleias Legislativas dos Estados não poderão dispor sobre os Tribunais e 
o Poder Judiciário, visto que estes mesmos é que auto organizar-se-ão. Quer dizer, nós teríamos duas 
Constituições em cada Estado, uma feita pela Assembleia Legislativa dispondo sobre o Poder Executivo e o 
Poder Legislativo e a outra elaborada pelo Tribunal de Justiça dispondo sobre o Poder Judiciário, o que seria um 
absurdo desconhecido de qualquer experiência constitucional facultativa. 
A emenda estabelece os Poderes da Assembleia Legislativa dos Estados e apenas resguarda o que já existe, 
isto é, a iniciativa de propor leis sobre a organização judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34735 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
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Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA:  
O art. 171, § 1o., passará a ter a seguinte redação:  
§ 1o. A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, por intermédio do Poder  
Executivo, que não poderá sofrer emendas  
estranhas ao seu objeto, e regulamentada nos  
respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o art. 229, § 1°, do Projeto de Julho e com o art. 131, § 1°, 
do “Projeto Hércules”, evitando a possibilidade de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34737 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
Dê-se aos §§ 3o. e 4o. do art. 171, a  
seguinte redação, suprimindo-se o art. 142:  
"Art. 171. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. A lei poderá, mediante proposta do  
Tribunal de Justiça:  
I - Criar juizados especiais, providos por  
juízes togados, ou togados e leigos, para o  
julgamento e a execução de pequenas causas cíveis  
e infrações penais de pequena gravidade, mediante  
procedimento oral em sumaríssimo, no qual as  
partes levarão ao juiz as suas razões e este, no  
prazo de quarenta e oito horas, dará a sentença  
que, impugnada por qualquer daquelas dará ao  
processo o rito comum, na forma que a lei determinar.  
II - Dispor sobre a Justiça de Paz,  
remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto  
direto e secreto, com mandato de quatro anos e  
competência para celebrar casamentos, bem como  
outras previstas em lei.  
III - Instituir Justiça Militar Estadual,  
constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de  
Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de  
Justiça ou por Tribunal Especial, nos Estados em  
que o efetivo da respectiva polícia militar for  
superior a vinte mil integrantes.  
§ 4o. Dispor sobre a organização judiciária  
do Distrito Federal e dos Territórios, inclusive  
quanto à criação de juizados especiais e da  
Justiça de Paz.  
§ 5o. ...................................... 
Justificativa: 

A fusão proposta tem por objetivo reunir matérias semelhantes numa única seção, acrescida da vantagem da 
eliminação de um artigo no texto do projeto.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adotou orientação que não pode conviver com os princípios seguidos pela 
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emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34922 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   O art. 171, § 1o., passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - A competência dos Tribunais e Juízes  
Estaduais será definida em lei, de iniciativa dos  
Tribunais de Justiça, que não poderá sofrer  
emendas estranhas ao seu objeto, e regulamentada  
nos respectivos regimentos internos. 
Justificativa: 

A redação proposta guarda absoluta coerência com o art. 229, § 1°, do Projeto de Julho e com o art. 131, § 1°, 
do “Projeto Hércules”, evitando a possibilidade de inclusão de matéria estranha na Lei de Organização Judiciária.  
Parecer:   

   A Comissão de Sistematização adota orientação que não pode conviver com os rumos preconizados pela 
emenda.  
Pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00720 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § do 2o. do art. 149 a seguinte redação:  
"Cabe aos Estados a representação de  
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos  
estaduais ou municípios em face da Constituição  
estadual, bem como de leis ou atos  
normativos municipais em face da Constituição  
federal, vedada a atribuição de legitimação para  
agir a um único órgão"". 
Justificativa: 

A proposta visa a acrescentar ao dispositivo a expressão “bem como de leis ou atos normativos municipais em 
face da Constituição federal”, a fim de institucionalizar o controle da constitucionalidade de leis ou atos 
municipais, que infringem a Constituição federal, na modalidade de controle genérico, não interventivo.  
Com efeito, o Projeto contempla o controle genérico, por ação direta, no plano federal, perante o STF, nele não 
incluindo, porém, a lei ou ato municipal (art. 126, I, “a”), e, no plano estadual prevê o referido controle, na forma 
do § 2° do art. 149, que igualmente não contempla a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal perante a 
Constituição Federal. Somente pela via interpretativa (onde a declaração de inconstitucionalidade é um “prius” de 
que a intervenção é o “posterius”) possibilita o Projeto a ação direta, para estes casos (art. 42, IV).  
Essa lacuna também macula a Constituição vigente. Por isso, nos Estados do Rio Grande do Sul e de São 
Paulo, a doutrina constitucional entende que o referido controle deflui do sistema, tendo diversas ações diretas 
não interventivas sido ajuizadas perante os Tribunais de Justiça locais, que declararam a inconstitucionalidade, 
em tese, de leis e atos municipais perante a Constituição federal. Os julgamentos dos órgãos de cúpula 
estaduais estribaram-se em alentados estudos dos Profs. Galeno Lacerda, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
José Afonso da Silva, Ada Pellegrini Grinover, e outros.  
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Todavia quando, via recurso extraordinário, as decisões dos Tribunais de Justiça foram submetidas ao STF, este 
firmou o entendimento de que o sistema constitucional brasileiro vigente não contempla a ação direta, não 
interventiva, para a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato municipal perante a Constituição federal.  
A interpretação do Supremo tem acarretado o grave problema de não se poder fulminar por 
inconstitucionalidade, uma vez por todas, a lei ou ato municipal que infrinja a Lei Maior com terríveis 
consequências que levam à multiplicidade de arguições de inconstitucionalidade, por via de exceção ou 
prejudicial, sendo a eficácia da sentença restrita às partes.  
Ou, como se faz no Rio Grande do Sul, a interpretação do STF não tem obstado à declaração da 
inconstitucionalidade, em ação direta, pelo Tribunal de Justiça, embora se saiba que o eventual recurso 
extraordinário invalidará a decisão local; ou ainda, como ocorre em São Paulo, o MP tem intentado a ação direta 
sob o rótulo de ação interventiva, mesmo quando ela não tem em absoluto tal natureza: o que representa, sem 
dúvida, subterfúgios ou riscos que a expressa previsão constitucional tornará desnecessários.  
Finalmente, o controle de constitucionalidade da lei ou ato municipal em face da Constituição federal é atribuída, 
na proposta, aos Estados, não só porque a doutrina supra mencionada, como excelentes argumentos, se define 
por essa via, como também porque o STF não teria condições materiais de proceder originariamente ao controle 
de todas as leis e atos dos municípios brasileiros, devendo confiar-se à mais alta Corte do país, agora investida 
das competências de uma verdadeira Corte Constitucional, o controle em 2° grau, via recurso extraordinário (art. 
126, III, do Projeto).  
Parecer:   

   A proposta tem como objetivo acrescentar ao § 2o., do art. 149, do Projeto de Constituição, a expressão "bem 
como de leis ou atos normativos municipais em face a Constituição federal".  
Justifica seu Autor que o Projeto contempla o controle nos planos federal e estadual, deixando de fora a esfera 
municipal que com a presente emenda irá contribuir de maneira eficaz para o aperfeiçoamento do nosso 
Texto Constitucional, mormente no que tange ao controle da constitucionalidade  
da lei ou ato municipal.  
Em assim sendo, somos pela aprovação dessa emenda. 
   
   EMENDA:01001 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: incluir no Artigo 149.  
Inclua-se no Artigo 149 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização os  
seguintes itens:  
Capítulo IV  
Do Poder Judiciário  
Seção VIII  
Dos Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios  
Art. 149 - ....................... 
I - autonomia administrativa e financeira,  
com reservas de percentuais mínimos da receita  
orçamentária de 3% e 5%, respectivamente para a  
justiça da União e dos Estados, com as parcelas  
sendo liberadas durante o exercício financeiro em  
duodécimos, pena de responsabilidade, sendo  
aplicados 30% no aparelhamento, manutenção e  
modernização dos serviços judiciários;  
II - participação dos magistrados de carreira  
na composição do Supremo Tribunal Federal;  
III - provimento de todos os cargos da  
magistratura e dos serviços auxiliares pelo  
próprio Judiciário;  
IV - vencimentos a partir de estabelecimentos  
de piso equivalente a 90% dos vencimentos  
percebidos a qualquer título, pelos ministros do  
STF, para os desembargadores, sendo a diferença de  
entrância não superior a 5%;  
V - provimento de todos os cargos mediante  
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concurso público de provas e títulos;  
VI - criação da Justiça de Paz afetada aos  
Estados, com competência exclusiva para casamentos  
e conciliação;  
VII - manutenção de Justiça Militar estadual,  
inclusive dos Tribunais de Justiça Militar;  
VIII - Reservar um terço das vagas do  
Superior Tribunal de Justiça a Desembargadores dos  
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;  
IX - nomeação do representante do quinto  
constitucional pelo próprio Judiciário, como corolário  
da  autonomia administrativa. 
Justificativa: 

A presente emenda subscreve o trabalho apresentado pela Associação dos Magistrados do Estado do Espirito 
Santo.  
Os preceitos expostos visam fortalecer o Poder Judiciário explicitando uma independência e uma autonomia que 
ao longo dos anos é caracterizada pelas teorias pelos discursos, pelos compêndios e nunca efetiva na pratica. 
Parecer:   

   A presente emenda tem por objetivo incluir no art. 149 do Projeto de Constituição "A", itens aonde se preconiza 
a autonomia administrativa e financeira dos Tribunais e Juízes dos Estados e Territórios.  
Em análise detalhada verificamos que a matéria conflita substancialmente com a sistemática adotada para a 
elaboração do Projeto de Constituição.  
Incluir tais dispositivos seria incoerente com o pensamento já existente sobre o assunto.  
Assim, somos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:01279 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva:  
Acresça-se ao Artigo 149 o seguinte parágrafo:  
§ 5o. - Nos Tribunais de Justiça com número  
superior a vinte e cinco Desembargadores será  
constituído Órgão Especial, com mínimo de vinte e  
cinco membros, para o exercício das atribuições  
administrativas e jurisdicionais do Tribunal  
Pleno. 
Justificativa: 

A explosão demográfica do País impõe, em alguns Estados da Federação, a existência de Tribunais de Justiça 
com elevado número de Desembargadores, como acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. A Emenda 
Constitucional n° 1/69, no Artigo 144, inciso V, previu a existência de um órgão especial com número limitado de 
membros. A experiência por quase uma década demonstrou ser satisfatória, obviando os inconvenientes 
inúmeros de um Tribunal Pleno com composição, demasiadamente, numerosa.  
Parecer:   

   O objetivo da emenda em análise é acrescer ao art. 149 do texto do Projeto de constituição, mais um 
parágrafo.  
Justifica seu Autor que com a explosão demográfica do País, existem Tribunais de Justiça com elevado número 
de desembargadores. Assim, a constituição de um Órgão Especial quando o limite for superior a 25 
desembargadores, se faz necessária, para que o exercício das atribuições dadas ao Tribunal Pleno, possam ser 
exercidas por esse órgão Especial, que funcionaria de maneira a não prejudicar o próprio  Tribunal Pleno, ao 
contrário, lhe diminuiria a carga de trabalho.  
Isto posto, somos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:01318 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   

   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 149, § 2o, do Projeto de  
Constituição seja dada a seguinte redação:  
Art. 149 - ..................................  
§ 2o - Compete aos Tribunais de Justiça:  
1. com eficácia erga omnes, o julgamento de  
representação de inconstitucionalidade, promovida  
pelo Procurador Geral de justiça, Presidente da  
Seção estadual da OAB, mesa da Assembléia  
Legislativa, partido político com representação na  
Assembléia Legislativa ou Sindicato, de lei ou ato  
normativo estadual ou municipal em face da  
Constituição Estadual;  
2. decidir as questões incidentais de  
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo  
estadual ou municipal, em face da Constituição  
Estadual, encaminhando as decisões à Assembléia  
Legislativa, se for o caso, para efeito da  
suspensão da execução. 
Justificativa: 

A atual redação ao art. 149, § 2°, do Projeto de Constituição atribui aos Estados competência para legislar 
acerca da ação direta declaratória da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em 
face da Constituição local.  
Não parece ser essa a melhor forma para equacionar a matéria.  
Por isso mesmo, a emenda ora apresentada propõe a instituição de uma disciplina específica, válida para todos 
os Estados, de maneira uniforme, prescindindo por ser auto-aplicável, do advento de uma nova legislação. 
Desse modo, os interessados poderão valer-se, desde logo, desse instrumento legal, de inquestionável valia, 
sem que se faça necessário aguardar a edição de outro diploma legislativo, que pode retardar por termo 
indeterminado.  
Parecer:   

   Visa a presente emenda dar nova redação ao § 2o., do art. 149 do Projeto de Constituição.  
De maneira bem fundamentada, justifica seu Autor a forma que acharia adequada para disciplinar a matéria.  
Analisando, verificamos que há um certo choque com a Sistemática adotada para a elaboração do Projeto em 
fases anteriores.  
Portanto, somos pela rejeição dessa emenda. 
   
   EMENDA:01319 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   O Deputado Constituinte que esta subscreve  
propõe que ao art. 149 do Projeto de Constituição  
seja acrescentado um parágrafo com a seguinte redação:  
Art. 149 - ..................................  
§ - No primeiro grau de jurisdição, haverá  
pelo menos uma unidade judiciária, provida por  
Juiz de direito, e as respectivas serventias, para  
cada grupo de 20.000 habitantes ou fração superior  
a dois terços desse número, residentes em um mesmo  
ou em municípios contíguos. 
Justificativa: 

É de todos conhecida a morosidade com que atua a justiça, principalmente no primeiro grau de jurisdição.  
Com isso, a comunidade deixa de contar com um serviço que é essencial à sua organização.  
A experiência tem demonstrado que, com frequência, descura-se na criação de novas unidades judiciárias, ainda 
quando as existentes ficam assoberbadas por milhares de processos aguardando solução.  
A emenda proposta obriga a criação dessas novas unidades sempre que cresce o número de pessoas que 
podem necessitar dos serviços da justiça.  
Com isso, espera-se proporcionar aos cidadãos um atendimento setorial mais rápido e eficiente.  
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Parecer:   

   A emenda ora em análise quer acrescer ao art. 149 do Projeto de Constituição mais um parágrafo, onde 
especifica a maneira como deveria funcionar a criação de unidades judiciárias nos Estados, Distrito Federal e 
Territórios.  
Trata-se de emenda que conflita com a sistemática do Projeto de Constituição. Portanto, somos pela sua 
rejeição. 
   
   EMENDA:01407 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Seja dada ao Parágrafo 4o, do Artigo 149, a seguinte redação:  
§ 4o. Compete à Justiça Militar estadual  
processar e julgar os policiais militares e  
bombeiros militares nos crimes militares definidos  
em lei, cabendo ao tribunal competente decidir  
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e  
da graduação das praças. 
Justificativa: 

Não é justa a diferenciação de tratamento entre integrantes da mesma corporação, que devem estar submetidos 
ao mesmo regime jurídico.  
A inclusão feita tem por fim dar a todos os policiais militares e bombeiros militares tratamento igualitário, como 
forma de harmonizar a situação dos integrantes das corporações encarregadas da segurança pública.  
Parecer:   

   A presente emenda visa acrescentar a expressão "e de graduação das praças" ao § 4o., do art. 149, do Projeto 
de Constituição.  
Como define seu autor não é justa a discriminação para os integrantes da mesma corporação.  
Assim o acréscimo da expressão irá aperfeiçoar o texto, como também dará aos militares em processo de 
julgamento um tratamento igualitário.  
Portanto a aprovação da presente emenda se faz necessária. 
   
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
[...] 
CAPÍTULO IV 
DO PODER JUDICIÁRIO 
[...] 
SEÇÃO VIII 
DOS TRIBUNAIS E JJUÍZES DOS ESTADOS 
Art. 147. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização 
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 
Parágrafo 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para 
agir a um único órgão. 
Parágrafo 3º A lei estadual poderá criar e disciplinar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 
estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de 
Justiça ou por tribunal especial, havendo sempre recurso das decisões deste último para aquele outro, nos 
Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 73  
 

 

Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares 
nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da 
patente dos oficiais. 
[...] 

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 
       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 
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     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 
     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 
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Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
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 
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Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00038 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se do § 4o. do artigo 131 os termos: "e da graduação das praças". 
Justificativa: 

Louvável é o princípio de se estabelecer garantias constitucional ao exercício profissional desde que, em seu bojo, elas 
tenham o condão de proporcionar as Organizações plenas condições de eficácia e credibilidade.  
Infelizmente, este não é o resultado esperado se mantido o dispositivo objeto desta supressão.  
Por força do mesmo, as Polícias Militares estariam impedidas de depurar seus quadros com a celeridade requerida pela 
missão que exercem, obrigando-se a manter livres seus integrantes, por tempo demasiadamente longo, até o 
pronunciamento judicial, aqueles (ilegível) a que foram submetidos, demonstram comportamento profissional indigno.  
A medida preconizada pelo texto, se efetuada determinará a perda da competência administrativa hoje vigente que permite 
as Organizações Policiais Militares, à luz dos regulamentos disciplinares, ao (ilegível) excluir aqueles que manifestarem 
inaptidão ao regime e exigências da vida policial-militar. 
Mercê do grande número de processos que abarrota os Tribunais, apesar dos esforços ingentes que realizam, é de se 
esperar que as decisões judiciais sobre a perda da graduação demandem tempo substancialmente maior ao que o 
requerido pelos processos administrativos hoje vigentes nas Polícias Militares.  
A consciência imediata de tal situação será o comprometimento de credibilidade no trabalho das Polícias Militares, fruto da 
convivência nefasta entre os verdadeiros policiais e aqueles que não ostentam a qualificação moral requerida pela 
profissão.  
Em razão disto o comprometimento da hierarquia e da disciplina, princípios basilares da Instituição Policiais Militar, será 
inevitável, gerando reflexos negativos incomensurável na qualidade de serviço prestado a sociedade brasileira por aquelas 
Instituições.  
De outra parte, torna-se importante salientar que garantia de ordem não dispõem os grandes integrantes do (ilegível) 
Brasileira, ao qual as Polícias Militares podem ser incorporadas, fase a condição de Forças auxiliares da Reserva conforme 
dispõem a Constituição.  
Por estas razões, (ilegível) a supressão ora (ilegível).  
Parecer:   

   A providência colimada tem a justificá-la o propósito manifesto de restabelecer o princípio da isonomia entre  
as praças integrantes das Forças Armadas e aquelas que compõem as Forças Auxiliares, não sendo concebível que estas  
gozem de garantias que às outras não são reconhecidas, qual seja a garantia judicial da graduação. Não se pode, 
também, negar, por sua força de convencimento, a invocação de que a Administração das corporações militares não pode 
prescindir, a bem da hierarquia e da disciplina, de relativa autonomia disciplinar, dentro dos respectivos Regulamentos, 
para decidir e resolver questões dessa natureza, no tocante às praças, sem a imperiosa necessidade de recorrerem às 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 77  

 

vias judiciais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00110 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado. Título IV  
Capítulo III  
Seção VIII  
Artigo 131  
Parágrafo 3o.  
Emenda Supressiva  
Suprima-se do § 3o. do Artigo 131, do projeto  
da Constituição (B), aprovado em primeiro turno, o  
seguinte termo:  
... "da Polícia"... 
Justificativa: 

De acordo com parágrafo 4° do Artigo 131 compete a Justiça Militar Federal Estadual por estar e julgar os Policiais Militares 
e Bombeiros Militares por crimes Militares definidos em lei................................e da Graduação.  
Há de ser considerado no parágrafo 3° do Artigo 131 os efetivos dos Corpos de Bombeiros Militares na composição 
numérica quantitativa para criação dos Tribunais de Justiça Militar, passando o referido Artigo a ter a seguinte redação: 
“§ 3° A Lei Estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, Militar estadual, constituinte, em primeiro grau, 
pelos conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados 
em que o efetivo Militar seja superior a vinte mil integrantes.  
Parecer:   

   A supressão pretendida traz o grande inconveniente de deixar em dúvida o alcance da expressão "efetivo militar" -  
denominação que mais propriamente se reporta aos membros das Forças Armadas (art. 148), ao passo que os efetivos 
das polícias militares e corpos de bombeiros militares se inserem no conceito de segurança pública (atr. 150), tidos  
como forças auxiliares e reserva do Exército.  
Demais, na prática, o cômputo dos integrantes dos corpos de bombeiros militares não eleva significativamente o  
contingente dos efetivos em tela, uma vez que de ordinário os membros das corporações policiais militares são muito  
mais numerosos e os que mais comparecem ao juízo especializado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00283 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA PARCIAL DE EXPRESSÃO DO §  
1o. DO ARTIGO 131 DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO "B"  
(Redação para o 2o. Turno), a fim de suprimir a  
expressão "... Constituição do Estado, sendo a..." 
Justificativa: 

Não se justifica que a competência dos Tribunais Estaduais seja definida nas Constituições dessas unidades federativas, 
como pretende o dispositivo enfocado (Art. 131, § 1°). Essa imposição tira dessa matéria uma necessária flexibilidade, que 
não se compadece com a rigidez pretendida de uma Constituição, ainda que estadual. Haverá momentos em que a 
competência de um Tribunal de Alçada estadual deva ser ampliada, essa situação, muitas vezes decorrentes de fatos 
passageiros, haveria de ser alterada quando as mesmas condições não mais subsistam. Isso ainda acontece no tocante 
aos Tribunais de Justiça em confronto com os Tribunais de Alçada dos respectivos Estados. A se manter o dispositivo que 
se está emendado, cada modificação dessa competência, questão de menor relevância, importará numa modificação 
constitucional, o que, de manifesto, encerra um excesso. Trata-se, como se verifica, de emenda técnica, sugerida pela 
experiência de vários magistrados.  
Parecer:   

   Contrariamente às razões de que se socorre a Emenda proposta, afigura-se contraproducente que a matéria da  
competência jurisdicional dos Tribunais seja retirada do texto constitucional, para ficar no sabor da legislação  
ordinária e passível de modificações para atender situações conjunturais. O poder da jurisdição afeta direta, imediata e  
substancialmente o elenco de direitos e garantias individuais cuja tutela não pode estar sendo alvo de alterações  
episódicas ou periódicas, contrastando com a estabilidade das relações que advém da Lei Maior.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00484 APROVADA 
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Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: - 4o. do Art. 131  
Suprimir a expressão "... e da graduação das  
praças" do § 4o. do Art. 131, que passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 131 ...................................  
.............................................  
§ 4o. - Compete à Justiça Militar estadual  
processar e julgar os policiais militares e  
bombeiros militares nos crimes militares definidos  
em lei, cabendo ao tribunal competente decidir  
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. 
Justificativa: 

Uma das grandes vitórias desta nova Carta é a inclusão dos Policiais Militares e Bombeiros Militares na Categoria de 
Servidores Públicos Militares.  
As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares conservam a mesma estrutura hierárquica das Forças Armadas e, no 
texto aprovado no primeiro turno, constam com Forças Auxiliares e Reservas do Exército Brasileiro. O direito, decorrente 
da expressão que se sugere suprimir, afigura-se como uma anomalia, em face do precedente que se estabelece no âmbito 
das Organizações Militares.  
A inserção da citada expressão atenta contra a viabilidade estrutural das Organizações Policiais Militares e de Bombeiros 
Militares e, por extensão, contra a do próprio Exército, quando aquelas Forças Militares Estaduais forem ao mesmo 
incorporadas em decorrência de convocação ou mobilização de acordo com dispositivos constitucionais.  
Convém salientar que a manutenção, nos quartéis, de praças sem condições de exercer o serviço policial militar, em 
decorrência da espera de decisões judiciais em face de transgressões que poderiam ser solucionadas à luz de prescrições 
constantes dos Regulamentos Disciplinares, além de impedir o preenchimento dos claros com outros mais capazes, 
provocam um intolerável desgaste às ações de comando e desarmonia e as deserções no âmbito interno das corporações, 
o que compromete a hierarquia e a disciplina.  
Há que se considerar, ainda, o fato de inexistirem, na maioria dos Estados e Territórios, Tribunais de Justiça Militar, o que 
irá provocar um acúmulo considerável de processos a serem julgados pelos Tribunais Estaduais, já assoberbados de 
serviço, mercê do inaudito esforço que desenvolvem. 
A isonomia pretendida no tratamento entre militares das Forças Armadas com os das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, com a aceitação desta emenda supressiva, é o argumento final que se nos apresenta.  
Parecer:   

   A providência colimada tem a justificá-la o propósito manifesto de restabelecer o princípio da isonomia entre  
as praças integrantes das Forças Armadas e aquelas que compõem as Forças Auxiliares, não sendo concebível que estas  
gozem de garantias que às outras não são reconhecidas, qual seja a garantia judicial da graduação. Não se pode, 
também, negar, por sua força de convencimento, a invocação de que a Administração das corporações militares não pode 
prescindir, a bem da hierarquia e da disciplina, de relativa autonomia disciplinar, dentro dos respectivos Regulamentos, 
para decidir e resolver questões dessa natureza, no tocante às praças, sem a imperiosa necessidade de recorrerem às 
vias judiciais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00487 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado: § 3o. do Art. 131  
Suprimir as expressões "... nos Estados em  
que o efetivo da polícia militar seja superior a  
vinte mil integrantes" do § 3o. do Art. 131, que  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 131 ..................................  
............................................  
§ 3o. A lei estadual poderá criar, mediante  
proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar  
estadual, constituída, em primeiro grau, pelos  
Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio  
Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar. 
Justificativa: 
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O respeito ao Princípio Federativo e as peculiaridades de cada Estado impõem que seja eliminada a restrição estabelecida 
no § 3° do Art. 131 para a criação dos Tribunais de Justiça Militar, evitando a ingerência descabida em assunto que deve 
permanecer ao alvedrio do legislador estadual.  
Parecer:   

   A Emenda, que se pretende supressiva, vem alterar o critério para a constituição, nos Estados, do Tribunal de Justiça 
Militar. Com efeito, ao suprimir a exigência de um contingente mínimo de vinte mil integrantes da polícia militar,  
deixa ao inteiro arbítrio de cada legislação estadual a criação de órgão de segundo grau da Justiça castrense, distinto  
do respectivo Tribunal de Justiça. A providência, em tal critério, não consulta o interesse público, favorecendo a  
coexistência de Tribunais do mesmo nível, um dos quais com número insignificante ou reduzido de jurisdicionados e,  
assim, presumivelmente, com pouquíssima atividade judicante, incapaz de fundamentar sua criação autônoma; ao 
contrário, vem salientar a necessidade e conveniência de o mesmo Tribunal de Justiça se incumbir da revisão das 
questões judiciais, com competência plena.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00698 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o § 3o. e a expressão do § 4o.  
"Compete à Justiça Militar estadual processar e  
julgar os policiais militares e bombeiros  
militares nos crimes militares definidos em  
lei..", ambos do art. 131. 
Justificativa: 

Embora submetidos ao regime militar, as atribuições dos policiais militares e dos bombeiros militares é eminentemente civil, 
não havendo razão para a criação de justiça própria, um descabido foro privilegiado, que somente contribui para impedir o 
controle social em relação a atividades que exigem permanente e completa fiscalização da sociedade.  
Parecer:   

   Embora exerçam atribuições específicas voltadas à Segurança Pública, os integrantes das corporações policiais militares 
e de bombeiros militares são consideradas forças reservas do Exército, sujeitas ao mesmo regime disciplinar, podendo ser 
convocadas ou mobilizadas para atividades próprias das Forças Armadas. Natural, pois, e adequada previsão de uma  
Justiça estadual especializada para examinar e julgar questões relativas a crimes militares envolvendo mencionados 
efetivos, não se justificando sua eliminação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00781 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   

   Suprima-se do § 4o. do artigo 131 os termos:  
"e da graduação das praças". 
Justificativa: 

A vigorar o termo expresso acima, as Organizações Policias-Militares perderão a competência administrativa que, à luz dos 
regulamentos disciplinares, os Comandantes de Unidades e Serviços exercitam normalmente contra aqueles que não se 
adaptam ao regime e imposições de vida policial-militar.  
Praças com menos de um ano de serviço passarão a ter a garantia de sua graduação através de processo judiciário, 
tornando inócuos os regulamentos que possibilitam a imediata e eficaz ação de comando, objetivando preservar a 
disciplina e a hierarquia, pilares de nossas Instituições.  
Além disso, as Polícias Militares conservam a mesma estrutura hierarquizada das Forças Armadas, sendo, textualmente, 
na Constituição, Forças Auxiliares e Reserva do Exército Brasileiro.  
Ao inserir-se, no texto constitucional, a anomalia a que nos referidos, atenta-se contra a viabilidade estrutural das 
Organizações policiais-militares e, por extensão, contra a do próprio Exército, a quem as Forças Auxiliares podem ser 
incorporadas.  
Certamente que não seria confiável uma tropa que mantivesse, em seus quartéis, pelotões de praças sem condições de 
exercer o serviço policial-militar, aguardando decisões judiciais que, tardando anos, podem ainda atentar, em seu 
desenlace, contra o espirito dos regulamentos disciplinares e contra a autoridade inquestionável dos Comandantes e 
Chefes.  
Acrescente-se ainda o fato de que a maioria dos Estados não possui Tribunal de Justiça Militar. Daí a competência 
estabelecida pela Emenda passaria aos Tribunais de Justiças Estaduais, que, mercê dos esforções que desenvolvem, já se 
encontram abarrotados de processos no aguardo de decisões.  
Parecer:   

   A providência colimada tem a justificá-la o propósito manifesto de restabelecer o princípio da isonomia entre as praças 
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integrantes das Forças Armadas e aquelas que compõem as Forças Auxiliares, não sendo concebível que estas  
gozem de garantias que às outras não são reconhecidas, qual seja a garantia judicial da graduação. Não se pode, 
também, negar, por sua força de convencimento, a invocação de que a Administração das corporações militares não pode 
prescindir, a bem da hierarquia e da disciplina, de relativa autonomia disciplinar, dentro dos respectivos Regulamentos, 
para decidir e resolver questões dessa natureza, no tocante às praças, sem a imperiosa necessidade de recorrerem às 
vias judiciais.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01068 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprimir do art. 131, § 2o. do projeto de  
Constituição B, a expressão "Estadual". 
Justificativa: 

Um grande problema que vem ocorrendo nos dias de hoje é a impossibilidade de representação direta de 
inconstitucionalidade de leis municipais.  
Muitas vezes são editadas leis cuja aplicabilidade redundaria em grandes prejuízos, sem que haja mecanismos jurídicos 
adequados para interromper o processo danoso.  
Desta forma, retirando-se a palavra “estadual”, ficaria resguardada a possibilidade de representação de 
inconstitucionalidade de lei municipal face à Constituição Federal.  
Parecer:   

   A ação direta de inconstitucionalidade, a que se refere a emenda, ficou inserida entre as iniciativas institucionais do 
Ministério Público (art. 135, IV), devendo ser disciplinada tanto na Constituição Federal como nas futuras  
Cartas Estaduais, que observarão os princípios daquela (art. 25). Demais, o próprio § 2o. do art. 131 se refere a  
"leis ou atos normativos estaduais ou municipais", passando o controle da constitucionalidade, necessariamente, em 
primeiro lugar pela Constituição Estadual.  
A supressão pretendida destoa do sistema constitucional projetado e não tem o condão que lhe atribuiu seu  
Autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01768 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   

   Art. 131, § 4o. - Projeto (B)  
Suprima-se do § 4o., do art. 131, do Projeto  
(B), a expressão "e da graduação das praças". 
Justificativa: 

Prende-se ao fato de que as PM pelo grande contato social, correm o risco de ver apesar de toda seleção, ingressarem em 
seus quadros, elementos indignos, que a ser mantido essa medida eleitoreira, impedirá as PM, de depurarem seus 
quadros.  
Parecer:   

   A providência colimada tem a justificá-la o propósito manifesto de restabelecer o princípio da isonomia entre  
as praças integrantes das Forças Armadas e aquelas que compõem as Forças Auxiliares, não sendo concebível que estas  
gozem de garantias que às outras não são reconhecidas, qual seja a garantia judicial da graduação. Não se pode, 
também, negar, por sua força de convencimento, a invocação de que a Administração das corporações militares não pode 
prescindir, a bem da hierarquia e da disciplina, de relativa autonomia disciplinar, dentro dos respectivos Regulamentos, 
para decidir e resolver questões dessa natureza, no tocante às praças, sem a imperiosa necessidade de recorrerem às 
vias judiciais.  
Pela aprovação. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   
   EMENDA:00164 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dispositivo emendado: Art. 125 § 4o.  
Proponho a seguinte redação para o Art. 125 § 4o.:  
Art. 125 ........................................  
§ 4o. Compete à Justiça Militar processar o julgar  
os policiais militares e bombeiros militares nos  
crimes definidos em lei. Cabe ao tribunal  
competente decidir sobre a perda do posto e da  
patente de oficiais, e nos casos de crimes  
militares, da graduação das praças. 
Justificativa: 

A presente proposta, visando exclusivamente aprimorar a redação, tenta eliminar a dupla interpretação que, por ora, 
persiste, alterando-se a pontuação da sentença de modo a se separar dois conceitos distintos através de um ponto.  
Desta forma, se busca que o tribunal competente possa também, julgar os casos de perda de posto e da patente dos 
oficias da PM e CEM mesmo em crimes não militares.  
Da mesma forma pretende-se manter a ideia do legislador com relação as praças.  
Busca-se amparo, também, no fato de serem as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares forças auxiliares e 
reserva do Exército e, ainda, nesta nova Carta serem, os seus integrantes, considerados servidores militares, que não 
devem ter tratamento diferente do dispensado ao dos integrantes das Forças Armadas. 
   
   EMENDA:00257 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Seja corrigido o texto do § 4o. do art. 125,  
passando o referido parágrafo a ter a seguinte redação:  
§ 4o. - "Compete à Justiça Militar estadual  
processar e julgar os policiais militares e  
bombeiros militares nos crimes militares, cabendo  
ao tribunal competente decidir sobre a perda do  
posto e da patente dos oficiais e, nos definidos  
em lei, da graduação das praças." 
Justificativa: 

A presente proposta de redação objetiva proporcionar maior clareza ao texto, sendo bem mais adequada que a outra 
sugestão que apresentamos e foi apreciada anteriormente nessa comissão.  
Nota-se claramente que o esforço principal do § 4° do art. 125 é o de estabelecer a competência da Justiça Militar estadual 
para processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, sem enfraquecer a 
disciplina e a hierarquia militar.  
Transparece com nitidez a preocupação do legislador em manter com a Justiça castrense a decisão relativa a perda do 
posto e da patente dos oficiais e ainda da graduação das praças, sendo que esta pelo que se conclui deverá ter tratamento 
compatível.  
O espirito do legislador no sentido que acabamos de assinalar, comprova-se no fato de estar o preceito regulador inserido 
no capítulo III do Poder Judiciário, na seção VIII dos Tribunais e Juízes dos Estados. 
   
   EMENDA:00341 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   

   Art. 125 - Diga-se:  
"§ 2o. - Cabe aos Estados instituir a representação..." 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
   
   EMENDA:00504 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Acrescente-se após a expressão "os Estados" a  
expressão "e o Distrito Federal". 
Justificativa: 

Trata-se após a expressão “os Estados” a expressão “e o Distrito Federal”.  
   
   EMENDA:00567 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   "§ 3o. A lei estadual poderá criar, mediante  
proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar  
estadual, constituída, em primeiro grau, pelos  
Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio  
Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça  
Militar nos Estados em que o efetivo da Polícia  
Militar e do Corpo de Bombeiros somados, seja  
superior a vinte mil integrantes." 
Justificativa: 

Em algumas unidades da federação, inclusive no distrito federal, o corpo de bombeiro se constitui em corporação 
autônoma devendo, portanto, a exigência constitucional abranger o efetivo das duas corporações.  
   

    
EMENDA:00800 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação, mudado a posição das  
palavras "definidas em lei" e esclarecendo o  
sentido do dispositivo:  
Art. 125  
§ 4o. - compete à Justiça Militar estadual  
processar e julgar os policiais militares e os  
bombeiros militares nos crimes militares, cabendo  
ao Tribunal competente decidir sobre a perda do  
posto e da patente dos oficiais e, nos casos  
definidos em lei, da graduação dos praças". 
Justificativa: 

A redação torna mais claro o texto e indica de forma adequada a competência do Tribunal militar, explicitando que apenas 
em certos casos definidos em lei é que deverá decidir sobre a perda da graduação dos praças ou soldados.  

___________________________________________________________________ 
 

 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 125 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.  

 

 


