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SEGUNDO TURNO 

Formas de defesa do Estado serão votadas hoje 
; por Amauri Teixeira 

de Brasília 

0 plenário da Constituin
te inicia hoje a votação do 
título V da futura Constitui-
çãq, que trata da defesa do 
Estado e das instituições 
democráticas. Na prática, 
porém, os títulos anteriores 
airída não foram con
cluídos, já que a votação 
dos? temas mais polémicos 
acabou sendo adiada. 

Áo todo, até agora, 102 
emendas foram adiadas e 
aguardam um entendimen
to entre os líderes partidá
rios para ir a plenário. Em 
alguns casos, como o da 
realização das eleições em 
dofe turnos e a inelegibili
dade de parentes de prefei
tos^ governadores e de pre
sidente da República que 
pertençam ao mesmo do
micílio eleitoral, não have
rá acordo, e as emendas 
irão à votação sem um en
tendimento entre as lide
ranças. 

À maioria das emendas 
adiadas, 67, pertence ao 
título IV, referente à orga
nização dos poderes. As ou
tras 35 emendas restantes 
pertencem aos títulos II e 
III. O único título concluído 
foi o primeiro, que trata 
dos princípios fundamen
tais. 

"Não importa que mais 
de cem destaques foram 
adiados", afirma o líder do 
PMDB na Constituinte, de
putado Nelson Jobim. "To
dos esses destaques etão 
relacionados a apenas qua
tro ou cinco temas, o que 
pode ser resolvido num úni
co dia de votações", acre
dita. 

Para garantir a continui
dade das votações no final 
de semana, o presidente da 
Cons t i tu in te , deputado 

Ulysses Guimarães, mar
cou para sábado a votação 
das eleições em dois tur
nos. A manobra visa garan
tir a permanência dos par
lamentares em Brasília, 
sob o risco de restarem em 
plenário apenas 280 votan
tes e a matéria seja apro
vada da forma como está 
no texto da primeira fase 
de votações, que prevê elei
ções em dois turnos para 
cidades com mais de 200 
mil eleitores. 

O texto da 
nova Carta 

Esta é a íntegra do texto 
aprovado ontem pela Assem
bleia Nacional Constituinte: 

SEÇÃO V 
DO CONSELHO DA 
REPUBLICA EDO 

CONSELHO 
DE DEFESA NACIONAL 

SUBSEÇAOI 
DO CONSELHO DA 

REPÚBLICA 
Artigo 94 e seus incisos — 

adiada a votação 
Artigo 95 e seus incisos — 

adiada a votação 
SUBSEÇAO II 

DO CONSELHO DE 
DEFESA NACIONAL 

Artigo 96 e seus incisos — 
adiada a votação 

CAPITULO III 
DO PODER JUDICIÁRIO 

SEÇÃOI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 97. São órgãos do Poder 
Judiciário: 

I — Supremo Tribunal Fede
ral; 

II — Superior Tribunal de 
Justiça; 

III — Tribunais Regionais 
Federais e Juízes Federais; 

IV — Tribunais e Juízes do 
Trabalho; 

V — Tribunais e Juízes Elei 
torais; 

VI — Tribunais e Juízes Mili
tares; 

VII — Tribunais e Juízes dos 
Estados e do Distrito Federal e 
Territórios. 

Parágrafo único. O Supremo 
Tribunal Federal e os Tribu
nais Superiores têm sede na 
Capital Federal e jurisdição 
em todo o território nacional. 

Art. 98. Lei complementar, 
de iniciativa do Supremo Tri
bunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, ob
s e r v a d o s os s e g u i n t e s 
princípios: 

I — ingresso na carreira, cu
jo cargo inicial será o de juiz 
substituto, através de concurso 
público de provas e títulos, com 
a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas 
as suas fases, obedecendo-se, 
nas nomeações, á ordem de 
classificação; 

II — adiada a sua votação. 
a) adiada a sua votação. 
b) a promoção por mereci

mento pressupõe dois anos de 
exercício na respectiva entrân-
cia, salvo se não houver, com 
tal requisito, quem aceite a va
ga; 

c) aferição do merecimento 
pelos critérios da presteza e se
gurança no exercício da juris
dição e pela frequência e apro
veitamento em cursos reconhe
cidos de aperfeiçoamento; 

d) Adiada a sua votação. 
III — o acesso aos tribunais 

de segundo grau far-se-á por 
antiguidade e merecimento, al
ternadamente, apurados na úl
tima entrância ou, onde hou
ver, no Tribunal de Alçada, 
quando se tratar de promoção 
para o Tribunal de Justiça, ob
servados o inciso II e a classe 
de origem; 

IV — previsão de cursos ofi
ciais de preparação e aperfei
çoamento de magistrados co
mo requisitos para ingresso e 
promoção na carreira; 

V — os vencimentos dos ma
gistrados serão fixados com di
ferença não superior a dez por 
cento de uma para outra das 
categorias da carreira, não po
dendo, a título nenhum, exce
der os dos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal; 

VI — a aposentadoria com 
vencimentos integrais é com

pulsória por invalidez ou aos 
setenta anos de idade, e facul
tativa aos trinta anos de servi
ço, após cinco anos de 
exercício efetivo na judicatu
ra; 

VII — o juiz titular residirá 
na respectiva comarca; 

VIII — o ato de remoção, dis
ponibilidade e aposentadoria 
do magistrado, por interesse 
público, fundar-se-á em deci
são por voto de dois terços do 
respectivo tribunal, assegura
da ampla defesa; 

IX — todos os julgamentos 
dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamenta
das todas as decisões, sob pena 
de nulidade, podendo a lei, se o 
interesse público o exigir, limi
tar a presença, em determina
dos atos, às próprias partes e 
seus advogados, ou somente a 
estes; 

X — as decisões administra
tivas dos tribunais serão moti
vadas, sendo que as disciplina
res serão tomadas pelo voto da 
maioria absoluta de seus mem
bros; 

XI — adiada a sua votação. 
Art. 99 — Adiada a sua vota

ção. 
Parágrafo único. Recebida a 

indicação, o tribunal formará 
lista tríplice, enviando-a ao Po
der Executivo, que, nos vinte 
dias subsequentes, escolherá 
um de seus integrantes para 
nomeação. 

Art. 100. Os juízes gozam das 
seguintes garantias: 

I — vitaliciedade, que, no pri
meiro grau, só será adquirida 
após dois anos de exercício, 
não podendo o juiz, nesse perío
do, perder o cargo senão por 
proposta do tribunal a que esti
ver vinculado; 

II — inamovibilidade, salvo 
por motivo de interesse públi
co, na forma do art. 98, VIII; 

III — irredutibilidade de ven
cimentos, sujeitos, entretanto, 
aos impostos gerais, incluídos 
o de renda e os extraordiná
rios. 

Parágrafo único. Aos juízes é 
vedado: 

I e exercer, ainda que em dis
ponibilidade, outro cargo ou 
função, salvo o magistério; 

II — receber, a qualquer títu
lo ou pretexto, custas ou parti
cipação em processo; 

III — dedicar-se à atividade 
políticofpirtiátria. 

Art. 101 e sttfs incisos: adia
da a sua votação. 

Art. 102 — Somente pelo voto 
da' maioria ttsoluta de seus 
membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial pode
rão os tribunais declarar a in
constitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Públi
co. 

Art/MiMÉiJnião, no Distri
to Federal F ios Territórios, e 
os Estados criarão: 

I — adiada a sua votação. 
II — justiça de paz, remune

rada, composta de cidadãos 

eleitos pelo voto direto, univer
sal e secreto, com mandato de 
quatro anos e competência pa
ra, na forma dadjiri, celebrar 
casamentos, verificar de Ofício 
ou em face de^tmpUgnação 
apresentada, o processo de ha
bilitação, exercer, atribuições 
conciliatórias, sem caráter ju
risdicional, além de outras pre
vistas na legislação. 

Parágrafo únicòTA lei pode
rá criar, ainda, juizados de pe
quenas causas, em grau único 
de jurisdição, competentes pa
ra conciliação e julgamento de 
causas cíveis de pequena rele
vância, definidas em lei, e jul
gamento de contravenções. 

Art. 104. Ao Poder Judiciário 
é assegurada autonomia admi
nistrativa e financeira. 

§ 1- Os tribunais elaborarão 
suas propostas orçamentárias, 
dentro dos limites estipulados 
conjuntamente com jjyjgjftjjs. 
Poderes, na lei de diflSíjg£*r-
çamentánas. - ' • 

§ 2 - 0 encaminhamento da 
proposta, ouvidos os demais 
tribunais interessdos, compe
te: 

I — no âmbito federal, aos 
Presidentes do Supremo Tribu
nal Federal e dos Tribunais Su
periores, com a aprovação dos 
respectivos tribunais; 

II — no âmbito estadual e do 
Distrito Federal e Territórios, 
aos Presidentes dos Tribunais 
de Justiça, com a aprovação 
dos respectivos tribunais. 

Art. 105. Os pagamentos de
vidos pela Fazenda Federal, 
Estadual ou Municipal, em vir
tude de sentença judiciária, 
far-se-ão exclusivamente na 
ordem cronológica de apresen
tação dos precatórios e à conta 
dos créditos respectivos, proi
bida a designação de casos ou 
de pessoas nas dotações orça
mentárias e nos créditos adi
cionais abertos para este fim, à 
exceção dos casos de crédito de 
natureza alimentícia. 

§ 1- E obrigatória a inclusão, 
no orçamento das entidades de 
direito público, de verba neces
sária ao pagamento dos seus 
débitos constantes de precató
rios judiciários, apresentados 
até 19 de julho, data em que te
rão atualizados os seus valo
res, fazendo-se o pagamento 
até o final do exercício seguin
te. 

§ 2? As dotações .orçamentá
rias e os créditos abertos serão 
consignados ao Poder Judiciá
rio, recolhendo-se as importân
cias respectivas à repartição 
competente, cabendo ao Presi
dente do Tribunal que proferir 
a decisão exequenda determi
nar o pagamento, segundo as 
possibilidades do depósito, e 
autorizar, a requerimento do 
credor e exclusivamente para 
o caso de preterimento de seu 
direito de precedência, o se
questro da quantia necessária 
à satisfação do débito. 

Art. 106. Os serviços nota-
tiaís e de registro são exerci
dos em caráter privado, por de
legação do Poder Público. 

S 1- Lei regulará as ativida-
des, disciplinará a responsabi
lidade civil e criminal dos notá
rios, dos oficiais de registro e 
Seus prepostos, e definirá a fis
calização de seus atos pelo Po
der Judiciário. 

§ 29 Lei federal estabelecerá 
normas gerais para fixação de 
emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços 
notariais e de registro. 

§ 35 O ingresso na atividade 
notarial e de registro depende 
de concurso público de provas 
e titulos, não se permitindo que 
qualquer serventia fique vaga, 
sem abertura de concurso de 
provimento ou remoção, por 
mais de seis meses. 

SEÇÃO II 
DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

Art. 107. O Supremo Tribunal 
Federal compõe-se de onze Mi
nistros, escolhidos dentre cida
dãos com mais de trinta e cinco 
e menos de sessenta e cinco 
anos de idade, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada. 

Parágrafo único. Os Minis
tros do Supremo Tribunal Fe
deral serão nomeados pelo 
Presidente da República, de
pois de aprovada a escolha pe
la maioria absoluta do Senado 
Federal. 

Art. 108. Compete ao Supre
mo Tribunal Federal, preci-
puamente, a guarda da Consti
tuição, cabendo-lhe: 

I — processar e julgar, origi
nariamente: 

a) a ação direta de inconsti
tucionalidade de lei ou ato nor-
m ativo federal ou estadual; 

b) nas infrações penais co
muns, o presidente da Repúbli
ca o vice-presidente e os minis
tros de Estado, os membros do 
Congresso Nacional, seus pró
prios Ministros e o Procurador-
Geral da República; 

c) nas infrações penais co
muns e nos crimes de respon
sabilidade, os ministros de es
tado, ressalvado o disposto no 
inciso I, do artigo 53, os mem
bros dos Tribunais Superiores, 
os do Tribunal de Contas da 
União e os chefes de missão di
plomática de caráter perma
nente; 

d) o "habeascorpus", sendo 
paciente qualquer das pessoas 
referidas nas alíneas anterio
res; o mandado de segurança, 
o "habeas data" contra atos do 
presidente da República, das 
Mesas da Câmara dos Deputa
dos e do Senado Federal, do 
Tribunal de Contas da União, 
do Procurador-Geral da Repú
blica, e do próprio Supremo 
Tribunal Federal; 

e) o litígio entre Estado es
trangeiro ou organismo inter
nacional e a União, o Estado, o 
Distrito Federal ou o Territó
rio; 

f) as causas e os conflitos en
tre a União e os Estados, a 
União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as 
respectivas entidades da admi
nistração indireta; 

g) a extradição requisitada 
por Estado estrangeiro; 

h) a homologação das sen
tenças estrangeiras e a conces
são do "exequatur'.', as cartas 
rogatórias, que podem ser con
feridas pelo regimento interno 
ao seu Presidente; 

i) o"habeas corpus", quando 
o coator ou o paciente for tribu
nal, autoridade ou funcionário 
cujos atos estejam sujeitos di-
retamente à jurisdição do Su
premo Tribunal Federal, ou se 
trate de crime sujeito à mesma 
jurisdição em uma única ins
tância; 

1) a rewisão criminal e a ação 
rescisória de seus julgados; 

m) a reclamação para a pre
servação de sua competência e 
garantia da autoridade de suas 
decisões; 

n) a execução de sentença 
naS causas de sua competência 
originária, facultada a delega
ção de atribuições para a práti
ca de atos processuais; 

o) a ação em que todos os 
membros da magistratura se
jam direta ou indiretamente in
teressados, e aquela em que 
mais da metade dos membros 
do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou 
indiretamente interessados; 

p) os conflitos de jurisdição 
entre o Superior Tribunal de 
Justiça e quaisquer tribunais, 
entre Tribunais Superiores, ou 

entre estes e qualquer outro tri
bunal; 

q) o pedido de medida caute
lar das representações ofereci
das pelo Procurador-Geral da 
República; 

r) o mandado de injunção 
quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribui
ção do presidente da Repúbli
ca, do Congresso Nacional, da 
Câmara dos Deputados, do Se
nado Federal, das Mesas de 
uma dessas Casas Legislati
vas, do Tribunal de Contas da 
União, de um dos Tribunais Su
periores, ou do próprio Supre
mo Tribunal Federal; 

II — julgar, em recurso ordi
nário: 

a) o "habeas corpus", o man
dado de segurança, o "habeas 
data" e o mandado de injunção 
decididos em única instância 
pelos Tribunais Superiores, se 
denegatória a decisão; 

b) o crime político; 
III — julgar, mediante recur

so extraordinário, as causas 
decididas em única ou última 
instância, quando a decisão re
corrida : 

a) contrariar dispositivo des
ta Constituição; 

b) declarar a inconstitucio
nalidade de tratado ou lei fede
ral; 

c) julgar válida lei ou ato de 
governo local contestado em 
face desta Constituição. 

Parágrafo único. A arguição 
de descumprimento de precei
to fundamental decorrente des-
<ta Constituição será aprecida-
da pelo Supremo Tribunal Fe
deral, na forma da lei. 

Art. 109. Podem propor a 
ação de inconstitucionalidade: 

I — o presidente da Repúbli
ca; 

II — a Mesa do Senado Fede
ral; 

III — a Mesa da Câmara dos 
Deputados; 

IV — a Mesa de Assembleia 
Legislativa; 

V — o governador de Estado; 
VI — o Procurador-Geral da 

República; 
VII — o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Bra
sil; 

VIII — partido político com 
representação no Congresso 
Nacional; 

IX — Confederação sindical 
ou entidade de classe de âmbi
to nacional. 

§ 15 O Procurador-Geral da 
República deverá ser previa
mente ouvido nas ações de in
constitucionalidade e em todos 
os processos de competência 
do Supremo Tribunal Federal. 

§ 25 Declarada a inconstitu
cionalidade por omissão de me
dida para tomar efetiva norma 
constitucional, será dada ciên
cia ao Poder competente para 
a adoção das providências ne
cessárias e, em se tratando de 
órgão administrativo, para 
fazê-lo em trinta dias. 

§ 35 adiada a sua votação • > - ., 
SEÇÃO III 

DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA 

Art. 110. O Superior Tribunal 
de Justiça compõe-se de, no 
mínimo, trinta e três Minis
tros. 

Parágrafo único. Os Minis
tros do Superior Tribunal de 
Justiça serão nomeados pelo 
Presidente da República, den
tre brasileiros com mais de 
trinta e cinco e menos de ses
senta e cinco anos, de notável 
saber jurídico e reputação ili
bada, depois de aprovada a es
colha pelo Senado Federal, 
sendo: 

I — um terço dentre juízes 
dos Tribunais Regionais Fede
rais e um terço dentre desem
bargadores dos Tribunais de 
Justiça, indicados em lista 

tríplice elaborada pelo próprio 
Tribunal; 

II — um terço, em partes 
iguais, dentre advogados e 
membros do Ministério Públi
co Federal, Estadual, do Dis
trito Federal e Territórios, al
ternadamente, indicados na 
forma do art. 98. 

Art. 111. Compete ao Supe
rior Tribunal de Justiça: 

I — processar e julgar, origi
nariamente: 

a) nos crimes comuns os Go
vernadores dos Estados e do 
Distrito Federal, e, nestes e 
nos de responsabilidade, os de
sembargadores dos Tribunais 
de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, os membros 
dos Tribunais de Contas dos 
Estados e do Distrito Federal, 
dos Tribunais Regionais Fede
rais, dos Tribunais Regionais. 
Eleitorais e do Trabalho e do 
Ministério Público da União 
que oficiem perante tribunais; .'! 

b) os mandados de seguran
ça, os "habeas-data" contra 
ato de Ministro de Estado ou do ', 
próprio Tribunal; 

cji os "habeas-corpus", quan-
do o co-ator ou o paciente for 
qualquer das pessoas mencio
nadas na alínea "a", ou quando , 
o co-ator for Ministro de Esta- , 
do, ressalvada a competência ' 
da Justiça Eleitoral; •; 

d) os conflitos de jurisdição , 
entre quaisquer tribunais, res- ' 
salvado o disposto no art. 108,1, 
"p", entre tribunal e juízes a 
ele não vinculados e entre ' 
juízes vinculados a tribunais ', 
diversos; 

e) as revisões criminais e as ; 
ações rescisórias de seus julga- ', 
dos; 

f) a reclamação para a pre- ' 
servação de sua competência e 1 
garantia da autoridade de suas • 
decisões; 

h) os conflitos de atribuições ! 
entre autoridades administra- • 
Uvas e judiciárias da União, ou ' 
entre autoridades judiciárias'', 
de um Estado e administrati- -
vas de outro, ou do Distrito Fe- \ 
deral, ou entre as deste e da \ 
União; 

i) o mandado de injunção, ' 
quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribui-' 
ção de órgão, entidade ou auto
ridade Federal, da administra- ' 
ção direta ou indireta, excetua-
dos os casos de competência de 
Supremo Tribunal Federal e'" 
ressalvada a competência ex-' 
clusiva da Justiça Militar, da' 
Justiça Eleitoral e da Justiça
do Trabalho, f 

II — julgar, em recurso ordi
nário: ;"' 

a) os "habeas-corpus" decí, 
didos em única ou última ins- . 
tância pelos Tribunais Regio-lV 
nais Federais ou pelos tribu,-. 
nais dos Estados, do Distrito . 
Federal e Territórios, quancjE^, 
decisão for denegatória; fj 

b) os mandados dç seg 
ça decididos em única 
cia pelos Tribunais Regionèfí": 
Federais ou pelos tribunais (fos"\ 
Estados, do Distrito Federai é • 
Territórios, quando denega?»»' 
ria a decisão; 

c) as causas em que forfcm , 
partes Estado estrangeiro «ou > 
organismo internacional, ' de ] 
um lado, e, do outro, Município ' 
ou pessoa residente ou domici- j 
liada no País; ] 

III — julgar, em recurso es- • 
pecial, as causas decididas, em,; 
única ou última instância, pe-' 
los Tribunais Regionais Fede
rais ou pelos tribunais dos Es-, 
tados, do Distrito Federal e> 
Territórios, quando a decisão 
recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei 
federal, ou negar-lhes vigên
cia; 


