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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. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, 

ao seguinte: 

[...] 

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de 

índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data; 

[...]  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:02180 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE A REVISÃO AUTOMÁTICA DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
INATIVOS, COM BASE NOS VENCIMENTOS FIXADOS PARA OS CARGOS IGUAIS OU  
EQUIVALENTES AOS DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. 
 
   SUGESTÃO:07531 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO COELHO (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS FUNCIONÁRIOS CIVIS E MILITARES TENHAM DIREITO AO MESMO  

                                                      
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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PERCENTUAL DE AUMENTO E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS, VANTAGENS  
E BENEFÍCIOS. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos está disponível em:  
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

3 – Subcomissões temáticas 

Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos- VIIa 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 20 - O reajuste periódico da remuneração dos servidores públicos, civis e 

militares, far-se-á sempre na mesma época e com os mesmos índices. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 21 - O reajuste periódico da remuneração dos servidores públicos, civis e 

militares, far-se-á sempre na mesma época e com os mesmos índices. 

 

(Consulte na 24ª e na 25ª reunião da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores 

e Servidores Públicos a votação da redação final do Anteprojeto. Publicação: 

DANC, 25/7/1987, suplemento, a partir da p. 174, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a). 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 20 - O reajuste periódico da remuneração dos servidores públicos, civis e 

militares, far-se-á sempre na mesma época e com os mesmos índices. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

Art. 23 - O reajuste periódico da remuneração dos servidores públicos, civis e o dos 

militares, far-se-ão sempre na mesma época e com os mesmos índices. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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comissão  

(Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social a votação da redação final 

do Anteprojeto. Publicação: DANC, 5/8/87, suplemento, p. 120, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7.) 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 81 - O reajuste periódico da remuneração dos servidores públicos, civis e o dos 

militares, far-se-ão sempre na mesma época e com os mesmos índices. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 82 - O reajuste periódico da remuneração dos servidores públicos, civis e o dos 

militares far-se-ão sempre na mesma época e com os mesmos índices. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 57 - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, civis e militares 

ocorrerá sempre na mesma época e com os mesmos índices. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 43 - A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes, 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, 

exigindo-se, salvo na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, como condição 

de validade dos atos administrativos, a motivação suficiente e, como requisito de 

sua legitimidade, a razoabilidade. 

[...] 

§ 5º - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis e dos militares 

far-se-á sempre na mesma época. 

[...] 

Destaque apresentado nº 3796/1987. O destaque foi aprovado. Publicado no Diário 

da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, p. 1623. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 44. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, 

exigindo-se, como condição de validade dos atos administrativos, a motivação 

suficiente e, como requisito de sua legitimidade, a razoabilidade. 

[...] 

§ 5º A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, civis e militares, far-

se-á sempre na mesma época e com os mesmos índices. 

[...] 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão
2
 nº 02039, art. 43, § 4º. 

 

Requerimento de destaque nº 1330. O destaque foi aprovado. Publicado no Diário 

da Assembleia Nacional Constituinte de 11/3/1988, p. 8291. 

 

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

2º) 

Art. 38. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao 

seguinte: 

[...] 

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, civis e militares, far-se-

á sempre na mesma época e com os mesmos índices; 

[...] 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. Publicado no Diário da 

Assembleia Nacional Constituinte de 19/8/1988, p. 12845. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 36. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao 

seguinte: 

[...] 

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de 

índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data; 

[...] 

 

                                                      
2
 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 

aprovadas em Plenário, com exceção da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/203anc11mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/203anc11mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/295anc19ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/295anc19ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, 

ao seguinte: 

[...] 

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de 

índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data; 

[...] 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00697 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 20 do Substitutivo da  
Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:  
O reajuste periódico da remuneração dos  
servidores públicos civis e militares far-se-á  
sempre na mesma época e com os mesmos índices dos  
servidores da iniciativa privada. 
Justificativa 
Os reajustes salariais ocorrem em função da variação no custo de vida, altera-se da mesma forma 
para todos, seja ele servidor público civil ou militar, bem como para os trabalhadores da iniciativa 
privada. 
Por isto, nada mais justo que promover os reajustes das remunerações de todos os servidores de 
uma só forma. 
Como pequeno exemplo, cito a recusa, por parte de alguns governos estaduais, de pagar o gatilho 
salarial aos seus servidores, enquanto a iniciativa privada o fez. 
Parecer:   
   Rejeitada.  

                                                      
3
 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal.  
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Julgamos ser desnecessária a mudança proposta, uma vez que o art. 2o, inciso IV já acolhe a 
pretensão. 
 

_____________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00087 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Transponham-se os art. 81 a 94, Seções I, II  
e III do Capítulo VIII para o Capítulo II do Título I. 
Justificativa 
Os servidores públicos, civis e militares, são trabalhadores como quaisquer outros brasileiros. Dessa 
forma foram tratados na Comissão VII (art. 2º). Ao compatibilizar referido dispositivo, incorporando-o 
no art. 14, o Senhor Relator separou os servidores públicos (art. 81 a 94) e retirou-lhes os direitos 
garantidos no art. 29, caput, da Comissão VII. Faz-se mister, pois, compatibilizar os dois assuntos de 
modo a retratar, com fidelidade, o que foi aprovado na Comissão Temática. 
Parecer:   
   Acolho, em parte, nos termos do parecer à emenda no. 2054-5.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00647 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
- Suprimir os Art. 75, 76, 77 e 78 do  
Capítulo VIII - Título IV.  
- Mudar o posicionamento dos art. 81, 82 e  
83 da Seção I, para o Capítulo VII - Da  
Administração Pública. 
Justificativa 
As matérias dos dispositivos 75, 76, 77 e 78 não são apropriadas para a Constituição, poderão ser 
objeto de Lei Ordinária. 
Propomos, portanto, sua supressão já nesta fase de Sistematização. 
Quanto aos Artigos 81, 82 e 83 ficariam melhor posicionados dentro do Capítulo VIII da 
Administração Pública, que passaria ter Seção I - Disposições Gerais englobando os Artigos 74, 79, 
80, 81 e 83. Devendo ser, evidentemente, renumerados. 
   
   EMENDA:02651 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 81.  
O Art. 81 do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 81 - O reajuste automático periódico da  
renumeração dos servidores públicos civis e  
militares, far-se-á sempre que ocorra alteração do  
Poder aquisitivo da moeda, na mesma época e com os  
mesmos índices. 
Justificativa 
A emenda pretende que o reajuste ocorra em caráter automático e periódico visando à preservação 
do poder aquisitivo dos servidores públicos, Sem privilégios ou perda para, nenhuma das categorias 
referidas. 
   
   EMENDA:05422 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva dos art. 81 e 83 do Capítulo  
VIII, Seção I do Título IV do anteprojeto do Relator.  
Suprima-se no todos os artigos 81 e 83,  
dando-se a seguinte redação à Seção I:  
Disposições Gerais  
Art. 81 - Suprimido.  
Art. 83 - Suprimido. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-se o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00076 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR  
Transponham-se os art. 82 a 95, Seções I, II  
e III, do Capítulo VIII para o Capítulo II do Título I. 
Justificativa 
Os servidores públicos, civis e militares, são trabalhadores como quaisquer outros brasileiros. Dessa 
forma, foram tratados na Comissão VII (art. 2º). Ao compatibilizar referido dispositivo, incorporando-o 
no art. 13, o Senhor Relator separou os servidores públicos (art. 85 a 95) e retirou-lhes os direitos 
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garantidos no art. 2º, caput, da Comissão VII. Faz-se mister, pois, compatibilizar os dois assuntos de 
modo a retratar, com fidelidade, o que foi aprovado na Comissão Temática. 
Parecer:   
   Entendemos que a mudança ocorrida não trouxe qualquer prejuízo e, por outro lado, o capítulo que 
trata da administração pública encontra-se agora mais compatível com o título.  
Os direitos garantidos aos servidores públicos no capítulo 2o. da Comissão da Ordem Social 
continuam sendo aplicáveis.  
Basta conferir o art. 86 do nosso texto: "aplicam-se, ainda, aos servidores públicos civis, além das 
disposições constantes no art. 13, (no texto consta 14 por falha de impressão)  
as seguintes normas específicas. 
   
   EMENDA:00596 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
- Suprimir os itens I e II do art. 77 e os  
arts. 78 e 79 do Capítulo VIII - Título IV.  
- Mudar o posicionamento dos Artigos 82, 83  
e 84 da Seção I, para o Capítulo VII Da  
Administração Pública. 
Justificativa 
As matérias dos dispositivos 77, I e II, 78 e 79 não são apropriadas para a Constituição, poderão ser 
objeto de Lei Ordinária. 
Propomos, portanto, sua supressão já nesta fase de Sistematização. 
Quanto aos artigos 82, 83 e 84 ficariam melhor posicionados dentro do Capítulo VIII da Administração 
Pública, que passaria a ter Seção I – Disposições Gerais englobando os artigos 77, 80, 81, 82 e 84. 
Devendo ser, evidentemente, renumerados. 
Parecer:   
   Acolhemos a alteração proposta através da presente emenda pelas razões expostas na justificação 
do autor. 
   
   EMENDA:02505 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 82.  
O art. 82 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 82. - O reajuste automático periódico da  
renumeração dos servidores públicos civis e  
militares, far-se-á sempre que ocorra alteração do  
Poder aquisitivo da moeda, na mesma época e com os  
mesmos índices. 
Justificativa 
A emenda pretende que o reajuste ocorra em caráter automático e periódico visando à preservação 
do poder aquisitivo dos servidores públicos, sem privilégios ou perda para nenhuma das categorias 
referidas. 
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Parecer:   
   A pretensão contida na presente emenda acha-se plenamente  
satisfeita no artigo 82 e 13, inciso V. 
   
   EMENDA:05044 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva dos Art. 82 e 84 do Capítulo  
VIII, Seção I do Título IV do projeto do Relator.  
Suprima-se no todos os artigos 82 e 84,  
dando-se a seguinte nova redação à Seção I:  
Disposições Gerais  
Art. 82 - Suprimido.   
Art. 84 - Suprimido. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado á Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:05758 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 82 do Projeto de Constituição  
a redação a seguir, transformando em parágrafo  
único do novo dispositivo o disposto no atual artigo 82:  
"Art. 82. O vencimento, soldo, salário,  
provento ou pensão dos servidores públicos civis e  
militares não será inferior ao salário mínimo  
vigente para o setor privado, ficando o poder  
público obrigado a conceder reajuste da  
remuneração em virtude de desempenho da economia  
do País, adotando os mesmos índices utilizados no  
setor privado.  
Parágrafo único. O reajuste periódico da  
remuneração dos servidores públicos civis e  
militares far-se-á sempre na mesma época e com os  
mesmos índices". 
Justificativa 
A presente emenda tem por objetivo resguardar o poder aquisitivo do servidor público brasileiro que, 
em consequência de alterações na política econômica, ou num quadro de inflação galopante, fica à 
mercê da boa vontade do poder público. Este poder, por sua vez, na maioria dos casos, argumenta 
que não dispõe de recursos financeiros para conceder aos servidores reajustes na remuneração com 
os mesmos índices aplicados aos trabalhadores da iniciativa privada. 
A aprovação desta emenda corrige esta injustiça contra o combalido servidor público. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11  

 

Parecer:   
   A pretensão de resguardar o poder aquisitivo do servidor público já se encontra contemplada no art. 
13, item V do Projeto. 
   
   EMENDA:06357 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigos 82, 83 e 84, Seção I.  
Suprima-se os artigos 82, 83 e 84, da Seção I  
do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
Trata-se de matéria que, em hipótese alguma, deveria constar de um texto constitucional e ainda, 
pelo seu mérito é desaconselhável até em lei ordinária. 
Parecer:   
   O artigo 83 deve, realmente, ser eliminado, pois é totalmente inócuo. Quanto aos 82 e 84, estes 
devem ser mantidos por força da importância das disposições que eles contêm. 
   
   EMENDA:08436 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se o seguinte Parágrafo Único ao art. 82.  
Parágrafo Único: Haverá correlação de salário  
e vantagens, dentro dos princípios da isonomia,  
igualdade, analogia, semelhança ou equivalência  
entre os empregos, cargos e funções das carreiras  
do quadro de pessoal civil e militar dos Poderes  
da União. 
Justificativa 
É preciso corrigir clamorosas injustiças que são praticadas com o funcionalismo. Dependendo do 
órgão, paga-se mais, ou menos, um verdadeiro disparate e avaliações subjetivas, privilegiando 
setores em detrimento de outros. Cargos e funções iguais devem merecer remuneração igual, 
independentemente do órgão onde está lotado o empregado ou servidor. 
O Parágrafo Único proposto liquida com a anomalia existente e restabelece a igualdade de todos. 
Parecer:   
   A redação do artigo atende à exigência de correlação entre remunerações, pretendida pela 
emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10330 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 82, o parágrafo único  
com a seguinte redação:  
"Art. 82 - ............................... 
Parágrafo único - Nenhum servidor público  
pode perceber, a qualquer título, retribuição  
prevista para o Presidente da República, o  
Governador ou o Prefeito, conforme se trate de  
servidor público federal, estadual ou municipal". 
Justificativa 
Trata-se de inserir no texto constitucional mecanismo capaz de estabelecer um teto máximo de 
remuneração do funcionalismo em todos os níveis, visando ao mesmo tempo conter abusos 
amplamente noticiados nos últimos tempos, como também estabelecer um parâmetro para a despesa 
pública prevista para a União, Estados e Municípios. 
Parecer:   
   Não há menor dúvida que deva existir um mecanismo capaz de estabelecer um teto máximo de 
remuneração do funcionalismo em todos os níveis. Tal medida é a melhor prevenção contra  
abusos que vêm acontecendo no serviço público. É por isso que nesse sentido foi inserido no texto o 
dispositivo constante ' no art. 89, Inciso IX que estabelece a referida relação de valor.  
Entendemos que o referido dispositivo atende plenamente a pretensão contida na emenda. 
   
   EMENDA:10943 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O artigo 82 do Projeto passa a vigorar com a  
seguinte redação:  
"Art. 82 -O reajuste periódico da remuneração  
dos servidores, sob qualquer regime, far-se-á  
sempre na mesma época e com os mesmos índices,  
incluindo os inativos e as pensionistas". 
Justificativa 
A presente emenda atende pleito da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro. 
Parecer:   
   A pretensão contida na presente emenda, acha-se plenamente contemplada no art. 82 e 90. 
   
   EMENDA:12594 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEVY DIAS (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se as seções I, II e III, do Título  
IV (artigos 82 a 95 e todos os seus parágrafos e incisos). 
Justificativa 
Matéria de lei ordinária. Não se deve sobrecarregar a Constituição com normas disciplinadoras do 
serviço público no aspecto ascenso e descenso funcional, aposentadora, vencimentos e por aí afora. 
Nada que um bom estatuto funcional não possa resolver com amplo debate na categoria. A Carta 
Magna precisa se ater aos direitos fundamentais do trabalhador, seja ele funcionário público ou 
privado. 
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Parecer:   
   Há de fato, muitos dispositivos que deveriam ser remetidos à lei ordinária. Entretanto, há os que 
constituem princípios constitucionais e permanecerão no texto como norteadores da futura legislação. 
   
   EMENDA:12754 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigos 82, 92, 229,  
95, 252, 254. Dê-se aos artigos citados a seguinte redação:  
Art. 82 - Que o reajuste periódico da  
remuneração dos servidores sob qualquer regime,  
far-se-ão sempre na mesma época e com os mesmos  
índices incluindo os inativos bem como as  
pensionistas.  
Art. 92 - É assegurado ao servidor público  
sob qualquer regime, o direito à livre associação sindical.  
Art. 229 - Organização de um tribunal  
especial para julgar as ações dos policiais  
estaduais.  
Art. 95 - As patentes, com as prerrogativas,  
direitos e deveres a elas inerentes, são  
asseguradas em toda a plenitude aos oficiais da  
ativa, da reserva ou reformados das forças  
armadas, excluindo-se as polícias estaduais e  
corpo de bombeiros dos estados, dos territórios e  
do Distrito Federal por serem forças auxiliares  
com reserva de poderes nos estados.  
Art. 252 - A segurança Pública é a proteção  
que o estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das  
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I Polícia Federal  
II Polícia Estadual  
III Corpo de Bombeiro  
IV Guardas Municipais e,  
Art. 254 - As Polícias Estaduais são  
instituições permanentes organizadas por lei,  
dirigidas por delegados de polícia de carreira  
(equivalente ao Coronel PM), destinadas e ressalvada a  
competência da União. A preservação da Ordem  
Pública, a proceder à apuração de ilícitos penais,  
à repressão criminal e auxiliar a função  
jurisdicional na aplicação do direito Penal comum,  
exercendo os poderes da Política Judiciária, nos  
limites de suas circunscrições, subordinadas ao  
Judiciário Estado, dos Territórios e do Distrito Federal.  
§ 1o. - As atividades de policiamento  
ostensivo são exercidas com exclusividade pelas  
Polícias Estaduais.  
§ 2o. - Lei especial, disporá sobre a  
carreira nas Polícias Estaduais, onde os critérios  
de antiguidade, mérito, cursos e prova de título  
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de bacharel em direito serão imprescindível para  
exercer as funções de delegado. 
Justificativa 
Para o cabal cumprimento de segurança se faz necessário termos um só comando, para que a ordem 
pública tenha um eficiente cumprimento na aplicação do Direito Penal. 
Em função de termos atualmente dois comando para a repressão criminal, no que tange a segurança 
pública, isto atualmente causa atritos e dualidades de interpretação, por quem de direito deva aplicar 
as leis, ou fazê-las cumprir na sua íntegra, e que toda segurança deverá ter um só comando, dirigido 
a um só fim jurisdicional, atendo-se com essa iniciativa, teremos todas as responsabilidades 
estabelecidas em lei, o que acabará de vez com as arbitrariedades tendo-se então o fiel comprimento 
das leis. Essa subordinação em síntese será feita por quem finalmente fará cumprir toda a repressão 
criminal e jurisdicional que é o Poder Judiciário. 
Parecer:   
   Das diversas alterações propostas a dispositivos ao Projeto, é de se rejeitar as relativas aos artigos 
229 e 254. Quanto às demais, cabe seu acolhimento parcial, nos termos do substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:14848 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: art. 82.  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte:  
"Art. Os vencimentos ou salários pagos pelos  
cofres públicos não poderão ultrapassar mais de  
cem vezes a menor remuneração paga pelo Poder  
Público". 
Justificativa 
Tanto o salário mínimo quanto o máximo constituem fortes indicadores do grau de desenvolvimento 
sócio-econômico de uma comunidade. Realmente, a disparidade entre os dois extremos revela o grau 
de distribuição de renda entre as diversas camadas sociais. 
Afigura-se necessário e urgente que se diminua a concentração de rendas nas mãos de tão poucos. 
Creio que nesse sentido seria um bom meio a fixação de que o salário e os vencimentos não poderão 
ser superiores a 100 (cem) vezes a menor remuneração paga pelo Poder Público. 
Parecer:   
   A presente emenda tem um caráter meritório e altamente moralizador.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:15056 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 82  
"Art. 82 - Os reajustes periódicos da  
remuneração dos servidores públicos, civis e o dos  
militares, de modo a lhes preservar  
permanentemente o poder aquisitivo, far-se-ão  
sempre na mesma época e com os mesmos índices. 
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Justificativa 
Há necessidade de acrescentar-se ao art. 82 do Projeto de Constituição, que os reajustes da 
remuneração dos servidores públicos serão concedidos de modo a preservar permanentemente o 
poder aquisitivo. Além disso, a emenda corrige um lapso de redação encontrado no dispositivo. 
Parecer:   
   A forma e os critérios do reajuste serão estipulados nos termos da lei, constituindo, pois, matéria 
infraconstitucional. 
   
   EMENDA:15733 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda de Redação  
Ao Art. 82 do Projeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 82 - O reajuste periódico da  
remuneração dos servidores públicos, civis e  
militares, será igual e simultâneo. 
Justificativa 
Salvo melhor juízo, a redação proposta sintetiza melhor os objetivos da norma consagrada nesse 
artigo do projeto. 
Ambiciona-se, com ela, eliminar-se prática, cevada no curso do regime autoritário, discriminadora dos 
servidores civis da União, ordinariamente reajustados em proporções inferiores às concedidas aos 
servidores militares, A discriminação, outrossim, não poderá penetrar nem mesmo pelo flanco da 
concessão de reajustes em oportunidades distintas.  
A regra será uma só. Quando houver reajustamento, sê-lo-á genericamente para todos os servidores 
– sejam civis, sejam militares – com base no mesmo percentual e na mesma ocasião. 
Parecer:   
   A redação do dispositivo atende a seus objetivos, plenamente. 
   
   EMENDA:15865 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 82.  
O Art. 82 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 82 - O reajuste automático periódico da  
remuneração dos servidores públicos civis e  
militares far-se-á sempre que ocorra alteração do  
poder aquisitivo da moeda, na mesma época e com os  
mesmos índices. 
Justificativa 
A emenda pretende que o reajuste ocorra em caráter automático e periódico visando à preservação 
do poder aquisitivo dos servidores públicos, sem privilégios ou perda para nenhuma das categorias 
referidas. 
Parecer:   
   A forma e os critérios do reajuste serão estipulados nos termos da lei, constituindo, pois, matéria 
infraconstitucional. 
   
   EMENDA:16376 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 82  
Seja dada ao Artigo 82 a seguinte redação:  
ARTIGO 82 - O reajuste periódico da  
remuneração dos servidores públicos civis ou  
militares far-se-á sempre na mesma época e com os  
mesmos índices, inclusive para os inativos e pensionistas. 
Justificativa 
O reajuste periódico da remuneração dos servidores públicos civis ou militares far-se-á sempre na 
mesma época e com os mesmos índices, inclusive para os inativos e pensionistas. 
Parecer:   
   Matéria já contemplada em dispositivo, no sentido proposto. 
   
   EMENDA:16662 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 82 do Projeto de Constituição  
Art. 82 - ................................  
Parágrafo único: A maior remuneração no  
serviço público, na esfera dos três poderes,  
autarquias, empresas públicas, sociedades de  
economia mista, fundações ou sociedade direta ou  
indiretamente controlada pelo poder público, não  
poderá ser superior a percebida pelo Presidente da  
República. 
Justificativa 
A administração pública brasileira precisa ser urgentemente moralizada. 
Não se pode conceber que num país onde a miséria e a fome é latente existam verdadeiros marajás 
que, dilapidando os cofres públicos com seus exorbitantes salários, agridem os trabalhadores 
brasileiros. 
Os altos salários pagos no país ofendem os brios dos servidores públicos que trabalham e são mal 
remunerados. É um verdadeiro escárnio e uma agressão ao funcionalismo. 
E agora é hora de a Assembleia Nacional constituinte, num gesto de grandeza e determinação 
acabar de vez com esta vergonha nacional, daí porque limitar a remuneração do servidor público a do 
Presidente da República. 
É mais que urgente acabar com esta epidemia que grassa no serviço público em todas as instâncias 
dos três poderes. 
Parecer:   
   A fixação do parâmetro deve ser objeto de regulamentação, descabendo sua inclusão no texto 
constitucional. 
   
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a  
numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
[...] 
Capítulo VII  
Da Administração Pública  
Seção I  
Disposições Gerais  
Art. 37. A administração pública organizar-se-á  
com obediência aos princípios de  
impessoalidade, legalidade e razoabilidade.  
§ 1o. A lei instituirá o processo de  
atendimento, pelas autoridades, das reclamações da  
comunidade sobre a prestação do serviço público, e  
as cominações cabíveis.  
§ 2o. Os atos de improbidade administrativa  
importarão na suspensão dos direitos políticos, na  
perda da função pública, na indisponibilidade dos  
bens e no ressarcimento ao erário, na forma e  
gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação  
penal correspondente.  
§ 3o. São imprescritíveis os ilícitos  
praticados por qualquer agente, servidor público  
ou não, que causem prejuízo ao erário, bem como as  
respectivas ações de ressarcimento.  
§ 4o. O reajuste periódico da remuneração dos  
servidores públicos, civis e o dos militares far-se-á  
sempre na mesma época e com os mesmos índices.  
[...] 
Justificativa 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates a acordos efetuados. 
(Obs: a numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto). 
Parecer:   
   A longa proposta do numeroso e representativo grupo de Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:18979 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO COELHO (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 82 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 82. O reajuste periódico da  
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remuneração, proventos, vantagens e benefícios dos  
servidores públicos, civis e dos militares, far-se-á  
sempre na mesma época e em idêntico percentual." 
Justificativa 
Adotando-se esta providência serão gerados dividendos que logo beneficiarão a todo o Brasil, 
acabando-se com a discrepância existente entre e a Região Nordeste e o restante do País, inclusive, 
complementando-se o percentual de dois por cento previsto na letra "c", do item I, do Artigo 277 do 
Projeto de Constituição,  destinado às Regiões Norte e Nordeste. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente uma vez que o Projeto já contempla a presente proposição. 
   
   EMENDA:19389 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título quarto do  
Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Título quarto do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Título IV  
Da organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
[...] 
Capítulo VIII  
Da Administração Pública  
Secção I  
Disposições Gerais 
[...] 
Art. 46. Adotam-se os seguintes princípios:  
I - o reajuste periódico da remuneração dos  
servidores públicos civis e militares far-se-á na  
mesma época e com os mesmos índices;  
II - a administração pública estimulará o  
aperfeiçoamento e a profissionalização dos  
servidores, por meio de cursos e escolas especiais;  
[...] 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
Parecer:   
   Ampla e valiosa contribuição, sob a forma da abrangente Emenda de dispositivo correlatos, que foi 
parcialmente levada em conta na elaboração do Título IV.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19922 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
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Ao art. 82, seu "caput", que passa a esta forma:  
"Art. 82 - O reajuste da remuneração dos  
servidores públicos, civis e militares, far-se-á  
sempre na mesma época e com os mesmos índices." 
Justificativa 
Basicamente, temos a linha determinada pelo preceito do Projeto. 
Modificamos, contudo, aspecto eu nos parece deva ser tratado de modo a não determinar que o 
reajuste só seja periódico. 
Excluímos a expressão periódico. 
Pode-se dar que, como recentemente, se imponha reajuste mensal, acompanhado índice inflacionário 
de cada mês. 
Por outro lado, o periódico prende o reajuste a espaços de tempo certos, o que é imprevisível e, por 
isto, não deve estar na Constituição. 
Parecer:   
   Pela aprovação: A linguagem empregada no dispositivo é equívoca. O que se pretende é que não 
haja diferenciação favorecendo uma classe em prejuízo de oura, entre funcionários civis e militares. A 
expressão "periódico" exclui o "não periódico" ficariam com a possibilidade de acontecer. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21017 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 57  
O art. 57 do Projeto de Constituição, passa a  
ter a seguinte redação:  
"Art. 57. A revisão geral da remuneração dos  
servidores públicos, civis e militares, de modo a  
lhes preservar permanentemente o poder aquisitivo,  
ocorrerá sempre na mesma época e com os mesmos  
índices." 
Justificativa 
Voltamos a defender a necessidade de alteração do texto do presente dispositivo, de modo a tornar 
obrigatório que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis e militares seja feita de 
modo a acompanhar as alterações do índice inflacionário, preservando-lhes permanentemente o 
poder aquisitivo. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21621 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 57 a seguinte redação:  
Art. 57 - A revisão geral da remuneração dos  
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servidores civis e militares ocorrerá sempre na  
mesma época, com os mesmos índices e sujeita as  
mesmas normas que regulam a política salarial  
geral no País. 
Justificativa 
Grande injustiça tem recaído sobre os servidores públicos federais, estaduais e municipais, sujeitos 
às mesmas leis de mercado e não às mesmas leis salariais que afetam os demais trabalhadores do 
País. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do novo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:24148 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 57.  
- Acrescente-se Parágrafo Único ao art. 57:  
"Parágrafo Único. - Não haverá distinção,  
para fins de benefícios de aposentadoria e pensão,  
entre servidores civis e militares." 
Justificativa 
Busca-se adotar o princípio da isonomia em área pródiga em discriminações prejudiciais aos 
servidores civis. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25255 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva do Artigo 57  
Suprima-se o Artigo 57 do Substitutivo. 
Justificativa 
Em ótica preliminar, deve destacar-se que a previsão contida no artigo 57 é matéria tipicamente de 
ordem administrativa que não deve ser tratado em dispositivo constitucional, mas em lei ordinária. 
Parecer:   
   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia 
e as diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26884 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 57 do Projeto  
Substitutivo do Relator pela seguinte:  
Com a inclusão de dois parágrafos e supressão  
dos artigos 67 e 68:  
"Art. 57. - A revisão geral da renumeração  
dos servidores públicos civis e militares e dos  
magistrados ocorrerá sempre na mesma época e com  
os mesmos índices.  
§ 1o. - Os proventos da inatividade serão  
revistos sempre que se modificarem a renumeração  
dos servidores ou magistrados em atividade, não  
podendo o mesmo provento exceder a renumeração  
percebida na atividade.  
§ 2o. - Ressalvado o disposto neste artigo e  
no item IV do artigo 135, é vedada vinculações ou  
equiparação de qualquer natureza para o efeito de  
renumeração de servidores ou magistrados". 
Justificativa 
As proposições objetivam manter o sistema de renumeração de servidores públicos e militares, e de 
magistrados com normas gerais equivalentes à atualmente vigentes, para assegurar o necessário 
equilíbrio entre os interesses pessoais e os da coletividade. 
Deve a Constituição evitar a proliferação de leis, federais, estaduais ou municipais, que possibilitem o 
surgimento de remuneração excessivas de servidores ou de aposentados pelos cofres públicos. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27141 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao Art. 57 do projeto, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 57 - A revisão da remuneração dos  
servidores públicos, civis e militares, ocorrerá  
sempre na mesma época e com os mesmos índices". 
Justificativa 
Retira-se do texto atual desse artigo a expressão “geral”. 
A manutenção dessa expressão, qualificando o processo de revisão da remuneração, sugere a 
interpretação de que pode haver revisões parciais fora das condições de contemporaneidade e 
equivalência estabelecidas nesse artigo. 
Se o objetivo é tornar certo que não haverá critérios diferentes para reajustar remuneração de 
servidores civis ou militares, o adjetivo geral não tem função no corpo do artigo, mormente 
qualificando o substantivo revisão. 
A Emenda, como se vê, é clarificadora dos objetivos do artigo. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29865 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   O Art. 67 do Substitutivo do Relator, na  
Comissão de Sistematização, deve passar a  
constituir o Parágrafo Único do Art. 57. 
Justificativa 
O Art. 67 contém norma que, a toda evidência, se aplica tanto aos servidores públicos civis quanto 
aos servidores públicos militares. 
Tanto é assim que seu texto fala em “a aposentadoria ou a reforma”, e é claro que o instituto da 
reforma é típico e exclusivo dos servidores públicos militares. 
Por outro lado, não seria justo contemplar apenas os funcionários civis aposentados com a garantia 
da revisão de seus proventos, excluindo os militares reformados desse benefício. 
Assim, colocando-se a norma na Seção I, “Disposições Gerais”, abrangidas ficarão as duas 
categorias, o que, aliás, parece ter sido a intenção do autor do substitutivo, quando se referiu à 
“reforma”. 
Parecer:   
   A Emenda é de típica sistematização formal.  
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:30127 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o artigo 57. 
Justificativa 
Ele fica melhor como parágrafo do artigo 60 onde o recolocaremos. 
Parecer:   
   O artigo 60 está encartado no capítulo dos servidores públicos civis e o dispositivo trata da revisão 
da remuneração destes e das dos militares. Assim, não é caso de suprimir este artigo 57 para incluí-
lo em local impróprio.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33386 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 60, parágrafo, nos  
termos do artigo 57.  
Art. 60. .............................  
Parágrafo único. A revisão de remuneração dos  
servidores públicos, civis e militares ocorrerá  
sempre na mesma época e sob os mesmos critérios. 
Justificativa 
A emenda é apenas de linguagem e de posição do preceito com o qual se concorda inteiramente. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
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   EMENDA:35071 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 57 do substitutivo do  
projeto de constituição. 
Justificativa 
O presente artigo pode constranger o executivo a não poder efetuar a revisão das enormes injustiças 
salariais que existem do poder público. 
Ora, é sabido que no momento há salários denominados de salários de marajás, ao passo que há 
servidores que ganham salário ínfimo. 
A aplicação do dispositivo não permitiria, através de aumentos diferenciados, corrigir as distorções e 
as injustiças já apontadas, implicando na manutenção da classe dos marajás, e nem permitindo 
melhorar os termos reais a situação dos servidores que ganham baixos salários. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:01176 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao parágrafo 5o do artigo 44 a expressão:  
..., "sendo estes iguais ou superiores os da  
inflação verificada no período". 
Justificativa 
Procura-se com esse dispositivo preservar o poder aquisitivo real da remuneração dos servidores 
públicos, civis e militares. É evidente que não se pode deixar ao arbítrio do poder público a fixação da 
remuneração dos servidores, sem que se garanta ao menos a preservação dos "status quo" anterior 
no que toca ao efetivo poder de compra. Nos períodos de inflação acentuada mais que nunca é 
visível a rápida erosão salarial e os reajustes dificilmente levam em conta este fenômeno. 
Da mesma forma que se procura preservar o salário do empregado privado há que se defender o 
servidor público. Não se pode, outrossim deixar margem aberta para que o governo seja tentado a 
cotar pela compressão salarial coma forma de atingir objetivos de política anti-inflacionária.  
O servidor tem, como qualquer outro cidadão nacional, direito à percepção de remuneração justa que 
lhe permita viver condignamente. 
Parecer:   
   Emenda ao art. 44, para incluir no seu § 5o a seguinte expressão: "sendo estes iguais ou superiores 
aos da inflação verificada no período."  
O texto do parágrafo em questão já contém implícita a ideia de que a revisão implica questões 
relativas à erosão da moeda entre as muitas passíveis de ocorrências.  
Pela REJEIÇÃO. 
   
   EMENDA:01614 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 5o, do art. 44  
Suprima-se o § 5o, do Art. 44 do Projeto de  
Constituição (A).  
Justificativa 
Não se trata evidentemente, de matéria constitucional. Por outro lado, admitindo-se que a atual 
estrutura de cargos e salários da administração pública de uma maneira geral contém graves e 
conhecidas distorções, cogitando-se mesmo de sua ampla revisão nos três níveis de Poder, o 
dispositivo aludido constituirá obstáculo instransponível neste sentido, consagrando as imperfeições e 
injustiças ora existentes. 
Ademais, o objetivo que se quer alcançar com o § 5º, do Art. 44, poderia ser preservado em 
legislação ordinária. 
Parecer:   
   A Emenda visa à supressão do parágrafo 5o. do artigo 44, segundo o qual a revisão global da 
remuneração dos servidores civis e militares deve ser efetuada na mesma época e com os  
mesmos índices.  
Argumenta o autor que, além de não se tratar de matéria constitucional, a medida implicará 
obstáculos intransponível à correção das distorções existentes na atual estrutura de cargos e salários 
da administração pública.  
As imperfeições e vícios a que alude o autor têm origem na avaliação inadequada das atividades 
inerentes aos cargos públicos e consequente escalonamento dos níveis de remuneração.  
Assim, a menos que se proceda a uma reformulação dos planos de classificação de cargos do 
serviço público, as distorções continuarão a produzir os mesmos efeitos, independentemente dos 
índices globais de revisão que venham a ser adotados.  
O que não se pode admitir, e a sociedade continuamente tem se manifestado neste sentido, é o 
tratamento preferencial atribuído aos militares, sobretudo nas últimas décadas.  
A paridade de índices, portanto, constitui simplesmente uma medida de justiça, porquanto não há 
qualquer fundamento, de direito ou de fato, para a diversidade de critérios, no que concerne à 
reposição do poder aquisitivo dos servidores públicos, civis ou militares.  
Quanto à alegação de que não se trata de matéria constitucional, julgamo-la improcedente, uma vez 
que o preceito em causa contém princípio que deverá nortear a política de remuneração do setor 
público em todos os níveis da federação.  
Opinamos destarte pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
[...] 
CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
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SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 43. A administração pública, direta ou indireta de qualquer dos Poderes, obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.  
Parágrafo 1º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos será disciplinado em lei. 
 
Parágrafo 2º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
 
Parágrafo 3º A lei estabelecerá os prazos de prescrição pra ilícitos praticados por qualquer agente, 
servidor ou não, que cause prejuízos ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento.  
 
Parágrafo 4º A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, civis e militares, far-se-á 
sempre na mesma época, observados princípios de equidade. 
 
Parágrafo 5º A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração 
dos servidores públicos da administração direta ou indireta, sendo obrigatório o reajustamento do 
valor real dos vencimentos, na forma da lei, observados, como limites máximos e no âmbito dos 
respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por 
membros do Congresso Nacional, Ministros do Supremo Tribunal Federal e Ministros de Estados e 
seus correspondentes nos Estados e Municípios.  
 
Parágrafo 6º Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superior aos pagos pelo Poder Executivo, para cargos de atribuições iguais ou assemelhados.  
 
Parágrafo 7º As pessoas Jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  
 
Parágrafo 8º É vedada a vinculação ou equiparação de vencimento, para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no parágrafo 6º deste artigo.  
 
Parágrafo 9º É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, exceto 
nos casos previstos em lei complementar, obedecidos os critérios de compatibilidade de horários e 
correlação de materiais.  
 
Parágrafo 10. A proibição de acumular a que se refere o Parágrafo 9º estende-se a cargos, empregos 
e funções em autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas.  
 
Parágrafo 11. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento.  
 
Parágrafo 12. Aplica-se á administração pública em geral na condição de contratante ou contratada, o 
disposto no artigo 8º, Parágrafo 3º. 
 
Parágrafo 13. A lei estabelecerá os limites da idade para transferência do servidor público civil ou 
militar para a inatividade.  
 
Parágrafo 14. A Administração Fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei.  
[...] 
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164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 27  

 

203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 

234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  

265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   
   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o 
tornavam extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União 
passaria a ter o domínio das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao 
contrario do que alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, 
igualmente, escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um 
maior avanço do Estado no meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para 
adequação mais precisa do texto às finalidades a que se propõe. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que 
votarei pela aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, 
XI e alíneas "b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, 
XXIV~ Art. 23 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 
25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo 
único; incisos, VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder 
Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 
3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
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PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", 
"d"; Art. 41 ("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e 
incisos I, II; Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00700 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO PLENÁRIO,  
VOTADO EM PRIMEIRO TURNO  
(nos termos do Art. 11, § 3o. da Resolução  
ANC 3/88)  
Suprima-se do artigo 38, X, a expressão:  
"e com os mesmos índices". 
Justificativa 
A intenção é impedir reajustes diferenciados para civis e militares. Todavia, a redação dada ao inciso 
impossibilita a concessão de reajustes reais favoráveis aos que ganham menos, inviabilizando a aplicação de 
norma programática constante do inciso V. 
Parecer:   
   A expressão "e como os mesmos índices", constante do art. 38, X, cuja supressão é proposta, tem por 
objetivo impedir a concessão de reajustes diferenciados para civis e militares.  
Sua manutenção no texto, conforme aponta o ilustre autor da emenda, inviabilizará a aplicação do princípio 
enunciado no inciso XI do mesmo artigo, que preconiza a concessão de reajustes mais favoráveis aos que 
ganham menos, de forma a permitir que se pratique, no País, de acordo com a realidade econômico-
financeira de cada época, política salarial justa, que traduza equilíbrio da relação entre a maior e menor 
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remuneração praticadas no serviço público.  
Sou pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:01678 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item X do art. 38 a seguinte redação:  
"X - a atualização da remuneração dos  
servidores públicos, civis e militares, far-se-á  
sempre na mesma data e com os mesmos índices." 
Justificativa 
A emenda tem o propósito de sanear a apresentação redacional do dispositivo de modo a torna-lo pertinente 
em face de outros dispositivos afins (ver, por exemplo, o § 4º do art. 41) e ao mesmo tempo emprestar-lhe 
uma feição mais aproximada do usual no estado da arte. De fato, não se trata de uma mera revisão geral de 
remuneração (que pressupõe uma conformidade e aceitação do status quo), mas de uma atualização (que 
pressupõe sensibilidade para outros fatores no momento da definição das escalas remuneratórias). Veja a 
respeito o próprio artigo 23, parágrafo único, que usa os substantivos “revisão” e “atualização” no seu devido 
sentido. 
Além disso, é melhor e mais preciso dizer “na mesma data” de que “mesma época”. Por sinal a expressão 
“mesma data” já está usada, com muita pertinência, no § 4º do art. 41. 
O que se propõe, afinal, é uma uniformidade de uso de expressões, a bem do próprio sucesso, como norma 
magna, da nova Carta. 
Parecer:   
   Pela rejeição à vista do parecer proferido à emenda no. 2t00700-1 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

  
   EMENDA:00664 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PSDB/RS) 
Texto:   
   Restabeleça-se a redação aprovada em 2o. Turno.  
Art. 36 - ....................................  
X - a revisão geral da remuneração dos  
servidores públicos, civis e militares, far-se-á  
sempre na mesma época;" 
Justificativa 
A nova redação apresentada pela Comissão altera o sentido do que foi aprovado pelo Plenário. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 37, inciso X 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.  

 


