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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:  

[...] 

 V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, 

preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 

profissional, nos casos e condições previstos em lei;  

[...] 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:01058 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE VEDEM AO VEREADOR OCUPAR CARGO EM COMISSÃO, DE  
CARÁTER ADMINISTRATIVO, OU ACEITAR CARGO OU FUNÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO  
DIRETA OU INDIRETA MUNICIPAL, SALVO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:00358 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   ANTONIO FARIAS (PMB/PE) 

                                                      
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 NORMAS ASSEGURADORAS DOS DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
REFERENTES AO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS, Á POSSE EM CARGO OU EMPREGO  
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS  
PÚBLICOS , À PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS, FUNÇÕES OU  
EMPREGOS PÚBLICOS, À NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO. 
   
   SUGESTÃO:00626 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO QUE A ADMISSÃO DE SERVIDORES NA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA SOMENTE SEJA PROCEDIDA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS,  
OU DE PROVAS E TÍTULOS, APÓS A CRIAÇÃO DOS CARGOS RESPECTIVOS,  
RESSALVADOS OS CASOS DE CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E  
EXONERAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:00686 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS CARGOS PÚBLICOS SÃO ACESSÍVEIIS A TODOS OS BRASILEIROS  
QUE PREENCHAM OS REQUISITOS SEGUINTES: § 1.- PRIMEIRA INVESTIDURA EM  
CARGO PÚBLICO DEPENDERÁ DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO DE  
PROVAS E TÍTULOS; § 2. - PRESCINDIRÁ DE CONCURSO A NOMEAÇÃO PARA  
CARGOS EM COMISSÃO; § 3. - NENHUM CONCURSO TERÁ VALIDADE POR PRAZO 
SUPERIOR A 4 ANOS, CONTADOS DA HOMOLOGAÇÃO; § 4. - IDADE MÁXIMA PARA 
CONCURSO SERÁ DE 50 ANOS. 
   
   SUGESTÃO:07258 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, SOB QUALQUER REGIME,  
DEPENDA SEMPRE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, RESSALVADA A  
NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. 
   
   SUGESTÃO:07757 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA A ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDA DE APROVAÇÃO EM  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS, EXCETO NOS CASOS  
DE NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO. 
   
   SUGESTÃO:07768 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU  
PROFISSÃO, BEM COMO SOBRE A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO. 
   
   SUGESTÃO:08299 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE OS CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO 
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E  
EXONERAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:08572 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE A ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO DEPENDA DE APROVAÇÃO EM  
CONCURSO, SALVO PARA CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. 
   
   SUGESTÃO:00878 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NO CAPÍTULO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIDORES QUE OS  
CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS SEJAM ACESSÍVEIS A TODOS OS  
BRASILEIROS; 1O. INVESTIDURA DEPENDERÁ DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, OU DE PROVAS E TÍTULOS; OS CARGOS  
EM COMISSÃO SÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E DEMISSÃO; VEDA ACUMULAÇÃO  
REMUNERADA DE CARGOS E FUNÇÕES; TRATA DA ESTABILIDADE DOS SERVIDORES  
NOMEADOS POR CONCURSO; E DE SIA APOSENTADORIA: I - INVALIDEZ; II -  
COMPULSÓRIA (70); III - VOLUNTÁRIA, AOS TRINTA ANOS DE SERVIÇO; OS  
PROVENTOS PODEM SER INTEGRAIS OU PROPORCIONAIS. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas 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 – VII-A 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 10 - Aplicam-se aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos territórios e dos Municípios as seguintes normas específicas: 

[...] 

IV - Exceto os subordinados diretamente a autoridade máxima, os cargos em 

comissão serão atribuídos aos servidores de carreira, atendidos os requisitos de 

competência e experiência;  

[...] 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 11 - Aplicam-se aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios as seguintes normas específicas: 

[...] 

IV - Os cargos em comissão ou funções de confiança serão exercidos 

privativamente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 

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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profissional lotados no órgão, atendidos os requisitos de competência e 

experiência, exceto os de chefia de gabinete e assessores da autoridade máxima 

do órgão. 

[...] 

 

Consulte na 24ª reunião da Subcomissão dos a votação da redação final do 

Anteprojeto.  

Publicação: DANC de 25/7/87, 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 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 11 - Aplicam-se aos servidores públicos civis as seguintes normas específicas: 

[...] 

IV - os cargos em comissão ou funções de confiança serão exercidos 

privativamente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 

profissional, exceto os da confiança direta da autoridade máxima de cada órgão ou 

entidade;  

[...] 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 9.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 13 - Aplicam-se, ainda, aos servidores públicos civis as seguintes normas 

específicas: 

[...] 

V - os cargos em comissão ou funções de confiança serão exercidos privativamente 

por servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou profissional, exceto os da 

confiança direta da autoridade máxima de cada órgão ou entidade; 

[...] 

 

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

do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 05/8/87, suplemento, a partir da p. 120, disponível em: 

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/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/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
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 85 - Aplicam-se, ainda, aos servidores públicos civis as seguintes normas 

específicas:  

[...] 

V - os cargos em comissão ou funções de confiança serão exercidos privativamente 

por servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou profissional, exceto os da 

confiança direta da autoridade máxima de cada órgão ou entidade;  

[...] 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 86 - Aplicam-se, ainda, aos servidores públicos civis, além das disposições 

constantes do art. 14, as seguintes normas específicas:  

[...] 

V - os cargos em comissão ou funções de confiança serão exercidos privativamente 

por servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou profissional, exceto os da 

confiança direta da autoridade máxima de cada órgão ou entidade;  

[...] 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 26. 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 63 - Aplicam-se aos servidores públicos civis, além das disposições constantes 

do artigo 7º, as seguintes normas específicas: 

[...] 

Parágrafo único - Os cargos em comissão do Poder Executivo serão exercidos 

privativamente por servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou profissional, 

exceto os de confiança direta do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, 

Ministro de Estado e da autoridade máxima de entidade da administração indireta. 

[...] 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 31.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 44 - Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

[...] 

§ 5º - Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública 

serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira 

técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. 

[...] 

 

Destaque(s) apresentado(s) nº 5803/87, supressivo. Publicação Diário da 

Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 27/01/1988, a partir da p. 

1628.  

 

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. 45. Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

[...] 

§ 5º Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública 

serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira 

técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. 

[...] 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039 art. 44, § 5º. 

 

Requerimento de destaque nº 170, referente à emenda 00141, prejudicado. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 11/3/1988, a partir da p. 

8341 

 

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:  

[...] 

V - os cargos em comissão e funções de confiança serão exercidos, 

preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 

profissional, nos casos e condições previstos em lei; 

 

Nota: o Relator promoveu redistribuição de dispositivos aprovados para o Capítulo 

VII – Da Administração Pública, conforme relatório geral, volume 299, páginas VIII e 

IX transcrito abaixo: 

“Promovi substancial redistribuição dos dispositivos aprovados em primeiro turno, 

para compatibilizar seus mandamentos com o princípio constante do título da  

Ordem Econômica (art. 179, § 1º) que submete as entidades estatais, no tocante às 

obrigações trabalhistas, ao regime fixado para as empresas privadas, e, assim, 

obstar desvirtuamentos da "mens legislatoris" em interpretações futuras. 

Com esse intuito, reuni na Seção I (Das Disposições Gerais) os preceitos que 

dizem respeito aos segmentos de Administração Pública e aos servidores em geral, 

Independentemente de seu regime jurídico. 

Na Seção II, agrupei os dispositivos aplicáveis apenas aos servidores civis da 

administração direta, autárquica e fundacional. 

Foram trazidas para o art. 38 do capítulo objeto destes comentários, sob a forma 

de incisos XIX, XX e XXI, a primeira e a última parte do § 1º do art. 202 e a norma 

do § 3º do art. 203 aprovados no turno inicial, que se encontravam deslocados no 

título da Ordem Econômica. 

De outra parte, deixei de fazer constar no texto, para afastar evidente contradição, o 

§ 14 do art. 44 aprovado no turno preliminar, porque a matéria nele referida é 

regulada exaustivamente nos novos arts.  41 e 43, § 9º. 

As alterações de linguagem ocorridas na concepção das seções I e II foram as 

                                                      
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/203anc11mar1988.pdf
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estritamente indispensáveis à reaglutinação de dispositivos que me obriguei 

a promover. 

Nas alíneas "c" e "d" do inciso III do art. 41, deixei de mencionar a expressão "na 

forma lei", uma vez que no art. 207, IV, que cuida da aposentadoria proporcional 

dos trabalhadores, a expressão, muito acertadamente, não foi incluída. Necessária 

se fez, portanto, a compatibilização. 

Da Seção IV passou a constar apenas o art. 44, oriundo de fusão dos arts. 52, 

53 e 54 do texto votado no primeiro turno”. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

Requerimento de destaque nº 793, referente à emenda 00420. A emenda foi 

rejeitada.  Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 19/8/1988, a 

partir da p.12842. 

 

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: 

[...] 

V - os cargos em comissão e funções de confiança serão exercidos, 

preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 

profissional, nos casos e condições previstos em lei; 

[...] 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emenda. 

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:  

[...] 

V - de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de 

cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei; 

[...] 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para o 

inciso V. 

(Conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl.41) 

 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/295anc19ago1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00082 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Suprima-se do art. 10 o item IV. 

Justificativa: 
É de essência do cargo em comissão o provimento mediante o critério de confiança e, portanto, da livre escolha 
da autoridade competente.  
Parecer:   

   A emenda ora em análise visa suprimir do artigo 10, o item IV que trata do preenchimento dos cargos em 
comissão pelos servidores de carreira. Em sua justificação o autor afirma que "é da essência do cargo em 
comissão o provimento mediante o critério de confiança e, portanto, da livre escolha da autoridade competente".  
O art. 10, item IV não descaracteriza a essência do cargo em comissão. Na realidade, faz apenas um 
ordenamento no sentido de que os funcionários de carreira possam ter acesso a cargo de chefia e, ainda assim, 
sempre de livre escolha de seu superior. O sentido profundo aqui contido está unicamente no estimulo e 
reconhecimento daquele servidor que ali trabalha e desenvolve com competência suas funções.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00195 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   

   Pela presente emenda o art. 10 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 10. Aplicam-se aos servidores públicos  
civis e a todos os trabalhadores em Fundações,  
Autarquias e Empresas Estatais da União, Estados,  
do Distrito Federal, dos Territórios e dos  
Municípios as seguintes normas específicas:  
I - Os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei.  
II - A admissão em toda a administração  
pública exige sempre a aprovação prévia em  
concurso público de provas ou de provas e títulos:  
a) independerá de limite de idade a inscrição  
em concurso público;  
b) o prazo de validade do concurso público  
será de 4 (quatro) anos, contados da homologação;  
c) o concurso deverá estar homologado no  
prazo de 12 (doze) meses, contando da data de  
publicação edital;  
d) as vagas previstas no edital deverão ser  

                                                      
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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preenchidas no prazo de 6 (seis) meses da  
homologação.  
III - A União, os Estados, os Municípios e o  
Distrito Federal instituirão em lei própria,  
regime jurídico único para seus servidores.  
IV - Exceto os subordinados diretamente a  

autoridade máxima, os cargos em comissão serão  
atribuídos aos servidores de carreira, atendidos  
os requisitos de competência e experiência.  

V - Aos 10 (dez) anos de exercício de cargo  
ou função de confiança, a remuneração respectiva  
terá sido integralmente incorporada aos  
vencimentos permanentes do servidor.  
VI - Os quadros de pessoal, na administração  
pública, são estruturados sob a forma de quadros  
de carreira, garantido aos servidores o acesso a  
todos os níveis hierárquicos de cargos ou empregos  
integrantes da estrutura administrativa dos órgãos  
ou entidades públicas.  
VII - É vedada qualquer diferença de  
remuneração entre funções iguais ou assemelhadas  
dos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo  
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual.  
VIII - Os servidores públicos são estáveis  
desde a admissão.  
IX - Após cada decênio de efetivo exercício,  
o servidor público terá direito a licença especial  
de seis meses com todos os direitos e vantagens do  
seu cargo efetivo.  
X - É assegurado ao servidor público  
adicional por tempo de serviço, após cada período  
de 5 anos de efetivo exercício, vedada a  
incidência ou a soma dos adicionais posteriores  
sobre os anteriores.  
XI - A nomeação de Ministros dos Tribunais de  
Contas da União e dos Estados é da competência dos  
respectivos Poderes Legislativos.  
XII - O servidor na administração pública  
será enquadrado em um único plano de cargos e  
salários para todas as Autarquias, Fundações e  
Empresas Estatais.  
XIII - O trabalhador da administração pública  
não poderá receber a qualquer título, remuneração  
superior a um salário mínimo por dia.  
XIV - Nenhum servidor público pode receber a  
qualquer título, retribuição superior à prevista  
para o Presidente da República.  
§ 1o. Extinto o cargo, o servidor ficará em  
disponibilidade remunerada, com vencimentos  
integrais, até o seu obrigatório aproveitamento em  
cargo equivalente.  
§ 2o. Ficará inabilitado para função pública  
os Chefes de Executivo, integrantes de Mesas  
Diretoras do Legislativo, Presidente e Diretores  
de Autarquias, Fundações ou de Empresas Estatais,  
que admitem funcionários sem concurso público." 

Justificativa: 
Pretendemos com as emendas propostas inicialmente qualificar com servidor público, todos os trabalhadores da 
Administração Direta, Autarquias, Fundações e Empresas Estatais.  
Com relação a normatização do valor máximo das remunerações no serviço público, entendemos ser importante 
ter como parâmetro o salário mínimo nacional para regular não apenas a disparidade salarial da administração 
pública, mas também em todo o mercado de trabalho. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11  

 

Com a instituição de um único plano de cargos e salários para todas as Autarquias, Fundações e Empresas 
Estatais pretendemos que o Estado, enquanto empregador assegure o direito de isonomia salarial para aqueles 
que desempenhar as mesmas funções, mesmo em órgãos diferentes.  
Acreditamos ser importante dispor a constituição (e o anteprojeto) de mecanismos que garantia a moralização da 
administração pública. 
O Anteprojeto normatiza, de forma correta, o concurso público para admissão no serviço público. Mas para 
garantir esta regra é importante definir as punições, e neste sentido propomos a inabilitação dos dirigentes 
responsáveis pelas admissões irregulares.  
Parecer:   

   A presente Emenda dá outra redação ao art. 10 do anteprojeto, com algumas alterações.  
Acham-se contemplados já no anteprojeto, os seguintes itens da Emenda: I, II, IIa, IIb, IIc, IId, III, IV, V, VI, VII,  
VIII, IX, X, XI, XIV, XIV par. 1o.  
No caput o autor propõe o acréscimo da expressão "trabalhadores em Fundações, Autarquias e Empresas 
Estatais", o que, no entanto, está implícito no texto do anteprojeto.  
A sugestão referente à inabilitação para a função pública, do administrador público que admitir servidor sem 
concurso, traz uma norma aperfeiçoadora que é aconselhável aproveitar.  
A proposta do item XII não se coaduna com o anteprojeto, porque os planos de cargos e salários devem ser 
susceptíveis de variação, segundo as necessidades peculiares a cada unidade.  
Para a proposta do item XIII o anteprojeto deu outra solução (art. 10, XIII), a retribuição do Presidente da 
República.  
Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00274 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Seja dada a seguinte redação aos incisos II,  
IV, VI e XIII do artigo 10:  
II - A admissão em toda a administração  
pública, "direta ou indireta", exige sempre a  
aprovação prévia em concurso público de prova ou  
de provas e títulos.  
IV - ..., os cargos em comissão serão  
privativos dos servidores de carreira, "da ativa",  
atendidos os requisitos de competência e  
experiência.  
VI - ..., na administração pública, direta e indireta.  
XIII - Nenhum servidor público na  
administração pública, direta e indireta, pode  
receber a qualquer títulos,..." 

Justificativa: 
É preciso acabar com o empreguismo no serviço público, bem como com a superposição de cargos e empregos 
(o desemprego é um problema no país, enquanto alguns acumulam).  
A prática tem demonstrado que os cargos, quando ocupados por profissionais estranhos aos quadros da 
empresa, além do desestimulo, fazem com que atos pouco recomendáveis sejam realizados por aqueles que, 
sem qualquer compromisso, permanecem dirigindo por períodos determinados.  
Parecer:   

   A expressão "direta e indireta" é emergencial e de natureza legal. A emenda nada acrescenta ao Anteprojeto. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00357 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao item IV do artigo 10 a seguinte redação:  
"Atendidos os requisitos de capacidade,  
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experiência e tempo de serviço, os cargos de  
direção e assessoramento e de chefia serão, a  
partir do terceiro escalão em ordem decrescente,  
obrigatoriamente destinados a ocupantes de cargos  
de carreira técnica ou profissional." 

Justificativa: 
Sempre foi da tradição do serviço público, onde se pretende o espírito de carreira, a destinação dos cargos de 
chefia e de direção a ocupantes das diversas carreiras. No Brasil, pelo menos até o advento da Lei 5.645, de 
1970, sempre foi assim. O próprio governo federal está retomando a tradição – presente nos países que já 
sanearam seu serviço público – incluindo em anteprojeto de sistema de carreira elaborado com a participação de 
experts da própria Comissão Internacional de Serviço Público, da ONU, esse preceito.  
Parecer:   

   A emenda do ilustre Constituinte estabelece que "atendidos os requisitos de capacidade, experiência e tempo 
de serviço, os cargos de direção e assessoramento e de chefia serão, a partir do terceiro escalão em ordem 
decorrente, obrigatoriamente destinados a ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional". O autor 
justifica que sempre foi da tradição do serviço público, onde se pretende o espírito de carreira, a destinação dos 
cargos de chefia e de direção a ocupantes das diversas carreiras. O Anteprojeto no Título "Dos 
servidores públicos civis", item IV e VI, define com consistência, os direitos propostos pelo antes da emenda. 
Desta forma, opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00448 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Substitua-se o item IV, do art. 10, para o seguinte teor:  
"IV - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança, serão exercidos, privativamente, por  
servidores do órgão, atendidos os requisitos de  
competência e experiência, comprovadas, exceto os  
de chefia de gabinete e assessores da autoridade  
máxima do órgãos." 

Justificativa: 
A proposta deixa mais claro o entendimento das limitações que devem ser impostas na nomeação.  
Parecer:   

   A emenda enriquece em parte o dispositivo.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos - Art. 11  
Incluam-se no anteprojeto os seguintes dispositivos:  
Art. Aplicam-se aos servidores públicos dos  
três Poderes da União, dos estados, do Distrito  
Federal, dos territórios e dos Municípios as  
seguintes normas específicas:  
I - É estabelecido o limite de 50 anos de  
idade, para inscrição em concurso público,  
respeitadas as idades limites previstas em  
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legislação específica, própria de cada cargo a ser provido.  
II - Somente os ocupantes de cargos em  
comissão, previstos em lei, não dependerão de  
concurso para nomeação, sendo também livre de  
exoneração.  
III - Os quadros de pessoal, na administração  
pública, são estruturados sob a forma de quadros  
de carreira, garantindo aos servidores o acesso a  
todos os níveis hierárquicos de cargos ou empregos  
integrantes da estrutura administrativa dos Órgãos  
ou entidades públicas;  
IV - É vedada qualquer diferença de  
remuneração entre funções iguais ou assemelhadas  
dos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo  
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual.  
V - Lei ordinária regulará o instituto da  
estabilidade no Serviço Público Federal.  
VI - Após cada decênio de efetivo exercício,  
o servidor público terá direito a licença especial  
de seis meses com todos os direitos e vantagens de  
seu cargo efetivo.  
VII - É assegurado ao Servidor Público  
adicional por tempo de serviço, após cada período  
de 5 anos de efetivo exercício, vedada a  
incidência ou a soma dos adicionais posteriores  
sobre os anteriores.  
VIII - A nomeação dos Ministros dos Tribunais  
de Contas da União e dos Estados é da competência  
dos respectivos Poderes Legislativos.  
IX - O maior vencimento e salário não poderá  
exceder ao menor em mais de 25 (vinte e cinco)  
vezes, em toda a Administração Pública.  
X - Nenhum servidor público pode receber  
salário ou vencimento superior ao previsto para o  
Presidente da República.  
XI - A lei fixará tabela única de vencimentos  
para toda a Administração Pública.  
Parágrafo único. Extinto o cargo, o Servidor  
Público ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos integrais, até o seu obrigatório  
aproveitamento em cargo equivalente. 

Justificativa: 
A alteração observada na redação do item I deve-se ao fato de haver necessidade, principalmente para 
atividades específicas, de um limite de idade próprio de cada carto a ser provido. O limite máximo, aos 50 anos, 
garante ainda ao concursado, o mínimo de 20 anos de serviços.  
A retirada do item III, com a remuneração dos demais, justifica-se pela maleabilidade, que o Serviço Público 
necessita para a composição de seus quadros, principalmente quando a necessidade de serviços específicos ou 
temporários. A unificação do regime jurídico dos servidores não permitirá que isso ocorra.  
A redação dada ao item III (atual item II na emenda) prevê que todos os cargos em comissão da Administração 
Pública, não dependerão de concurso, sendo também livre a sua exoneração.  
O estatuto da estabilidade previsto no item VI é proposto que seja regulado por lei ordinária.  
No item X usa-se os termos salário ou vencimento, que são a base para cálculo da remuneração, estes sim, não 
devem exceder em 25 vezes o menor o índice previsto para o Servidor Público.  
Parecer:   

   A emenda está apresentada em desacordo com o art. 23, § 2o. do Regimento da ANC. 
   
   EMENDA:00721 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
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Texto:   

   No artigo 11 do Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos, remunerados incisos e alíneas,  
dê-se a seguinte redação aos itens III e IV e  
suprima-se as alíneas do item II, os itens XII e  
XIII e o parágrafo único do artigo:  
"Art. 11 - ..................................  
"I - ........................................  
"II - ......................................  
"A a D - Suprimir.  
"III - A União, os Estados, os Municípios e o  
Distrito Federal disciplinarão em lei complementar  
própria o regime jurídico de seus servidores,  
tomando por parâmetro o único e exclusivo regime  
adotado pela União.  
"IV - Os cargos em comissão e as demais  

funções de confiança, tanto de direção quanto de  
assessoramento, serão exercidos privativamente por  
servidores de lotação permanente no órgão,  
atendidos os requisitos de competência técnico-  
profissional e de experiência, excluídas desta  
exigência as funções de chefia de gabinete e de  
até 20% (vinte por cento) das de assessoramento  
superior prestado à autoridade máxima do órgão.  

"V - ..................................  
a  
"XI - ...................................  
"XII e XIII - Suprimir:  
"Parágrafo único - Suprimir." 

Justificativa: 
Pretende esta Emenda corrigir algumas impropriedades e injustiças do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Não se pode falar em direitos quando estes são suprimidos ou quando 
são constituídos nos fundamentos meramente demagógicos e inconsequentes.  
Minha Emenda mantém o “caput” do artigo 11 e oferece modificações nos itens II, III e IV, suprimindo, por fim, os 
itens XII e XIII, além do parágrafo único deste artigo 11. E o faz pelos seguintes motivos. 
Quanto ao item II, o que se quer é retirar as alíneas de “A” a “D”, pois estes encerram matéria que deve ser 
regulada em lei ordinária ou mesmo em expedientes editalícios invocatórios de concursos. Também porque nas 
alíneas há disposições que não podem ser aplicadas de forma genérica, como é o caso da alínea “A” se o 
consumo visa selecionar, por exemplo, policiai civis, militares ou bombeiros, salva-vidas, diplomatas de carreira e 
outras cuja admissão não deve ser deferida a candidatos que, em razão de idade, já não possuam os 
pressupostos técnicos inerentes às funções, como a vitaliciedade.  
Quanto ao item III, o que se quer é melhorar sobremaneira a nova redação, visando esclarecer, sem deixar 
qualquer dúvida, que os servidores civis devam ter, nos Estados, nos Municípios e no Distrito Federal um só e 
único regime jurídico de trabalho e, por necessário, o mesmo a ser adotado pela União Federal.  
Quanto ao item IV, ofereço uma emenda visando evitar, se possível, o abuso quanto a interpretação do princípio 
de moralidade e de justiça que se quer implantar no tocante à nomeação para os cargos de direção e de 
assessoramentos. Pelo texto do anteprojeto, a exceção atenta para possíveis abusos, bastando entender que 
toda a assessoria se direciona à autoridade máxima do órgão, o que permitiria, como ocorre atualmente, a 
contratação de pessoas estranhas, em detrimento dos servidores de carreira, para os cargos e as funções de 
assessoramento.  
Quanto aos itens XII e XIII, sou pela supressão dos mesmos, quer pelo sentido demagógico que versam, quer 
pela inaplicabilidade dos mesmos.  
Diz o XII que “nenhum servidor público pode receber a qualquer título – retribuição superior à prevista para o 
Presidente da República”.  
O conceito de retribuição não se aplica aos vencimentos dos servidores públicos, embora represente o somatório 
de tudo o que possa auferir algumas autoridades não sujeitas à percepção de salário, entendido este no sentido 
clássico do direito administrativo.  
Assim, a retribuição devida ao Presidente da República nem ao menos pode ser prevista, uma vez que não se 
limita a uma parte do dinheiro, que lhe é dada a título de representação, mas engloba outras parcelas – 
alimentação, moradia, vestuário, transporte, empregados, comunicações, viagens, assistência médica, farmácia, 
segurança e tudo o mais que o Estado lhe deve e à sua família.  
A verba de representação, percebida pelo Presidente da República é apenas uma parcela de sua retribuição. 
Não cabe, pois, fazê-la um parâmetro. Além do mais inserir o preceito contido no item XII no texto constitucional 
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vale nos tornar - constitucional o princípio da varação salarial, no serviço público, a partir da variação de 
retribuição “prevista” para o Presidente da República, ensejando a possibilidade do achatamento ou a diminuição 
da parcela, dependendo de decisões até mesmo pessoais do Presidente da República.  
Quanto ao item XIII, se analisado à largo do art. 30, do mesmo anteprojeto, já se verifica uma estrutura 
demagógica, ilógica e injusta. Percebe-se que se quer alcancem os chamados “marajás”. Mas fazê-lo por uma 
norma geral de direito constitucional é impróprio.  
Todos devemos saber que os servidores civis e militares ganham um vencimento base (salário ou soldo) sobre o 
qual incidem gratificações, vantagens legais e vantagens pessoais. O somatório daquelas parcelas é a 
remuneração. Assim também com os civis aposentados e os militares na inatividade ou na reserva.  
Posto sobre este entendimento, aquele item XIII é inaplicável. Se a remuneração é o total de todos os ganhos, 
ninguém percebe nada além de remuneração, incluídas nela as vantagens. Se alterada a redação, usado 
“salário” ou “soldo” no texto do anteprojeto, todos os servidores civis e militares terão, forçosamente, os seus 
ganhos atingidos. Desde os magistrados e os generais, aos servidores e taipeiros. O Relator devia estar 
apercebido deste texto, pelo menos para não escrever a heresia que está no artigo 30, onde se diz, 
expressamente, que os atuais servidores públicos estão recebendo remuneração em excesso.  
Sou, pois, pela supressão do item XIII, por descabido, injusto, ilógico e demagógico.  
Por fim, proponho a supressão do parágrafo único do artigo 11, por ser impróprio à Constituição prever o 
pagamento à ociosidade. Deve ser proibida a disponibilidade remunerada, sobretudo quando se nota a carência 
de pessoal em muitos serviços da administração pública.  
É a justificação. 
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
A proposição, na primeira parte, fere o princípio da autonomia na Federação e, na segunda, versa matéria de 
lei ordinária.  
A supressão de parágrafo único é procedente, por versar matéria de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00844 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
No inciso IV do art. 11 do anteprojeto  
substituir a expressão "privativamente" por  
"exclusivamente". 

Justificativa: 
No nosso entender, iria valorizar a carreira pública e facilitar a mudança administrativa.  
Parecer:   

   REJEITADA.  
Quer-se frisar-se que se trata de cargos que são privativos dos servidores de cargo de carreira, isto é, a eles 
pertencem. 
   
   EMENDA:01081 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso VI do artigo 11 da  
Subcomissão VII-A, a seguinte redação:  
IV - Os cargos em comissão de funções de  
confiança serão exercidos de forma privilegiada  
por servidores ocupantes de cargo de carreira  
técnica ou profissional lotados no órgão,  
atendidos os requisitos de competência e  
experiência, exceto os de chefia de gabinete e  
assessores das autoridades máximas do órgão. 

Justificativa: 
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Ao assumir uma administração tem o dirigente a necessidade de impor a sua filosofia administrativa, a ter nos 
postos principais pessoas de sua estrita confiança e nomeação.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente. No mérito, a matéria pode ser acatada, respeitada a redação contida no anteprojeto. 
   
   EMENDA:01145 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao artigo 11, inciso IV:  
IV - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo da carreira lotados  
no órgão, atendidos os requisitos de competência e  
experiência exceto os de chefia de gabinete e  
assessores da autoridade máxima do órgão. 

Justificativa: 
A emenda visa não limitar o dispositivo constitucional.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente. No mérito, a proposta é acatada respeitada a redação que se contém no anteprojeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00163 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dá nova redação ao inciso IV, do art. 11, do  
Substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social.  
IV - Somente servidor concursado e integrante  
do quadro permanente poderá ocupar cargo ou  
emprego na Administração Direta e Indireta,  
ficando a esse reservado o exercício de função de  
assessoramento superior ou de direção intermediária. 

Justificativa: 
Enquanto não se obtiver a profissionalização e valorização do servidor público, a Administração Pública 
continuará a ressentir-se eficiência, de probidade e de justiça.  
São essas as razões que nos levam a propor a inclusão do presente dispositivo ao texto Constitucional em 
elaboração, no sentido de que somente servidor concursado e do quadro permanente poderá ocupar cargo ou 
emprego na Administração Direta e Indireta, cabendo-lhe também, de forma exclusiva, o exercício de função de 
assessoramento superior e de direção intermediária.  
Em verdade, reina hoje na Administração Pública um grande desânimo entre os servidores de carreira que 
obtiveram, por meio de concurso público, o direito de nela ingressar, já que não têm o seu mérito reconhecido na 
hora em que são feitas  as indicações pra o exercício de função de assessoramento superior e de direção 
intermediária, as quais ao quase sempre reservadas a pessoas estranhas aos quadros da repartição, portanto, 
não possuindo qualquer compromisso além do período em que exercem a sua comissão.  
A Emenda proposta visa, sobretudo, a valorização do servidor público, por isso auguramos que a lucidez do 
ilustre Relator e dos eminentes Constituinte4s aprovem a medida.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
A emenda do ilustre Constituinte não se coaduna com o espírito do texto do substitutivo. 
   
   EMENDA:00338 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   

   O inciso IV do art. 11, do substitutivo  
apresentado pela Comissão da Ordem Social, passará  
a ter a seguinte redação:  
Art. 11 - ..................................  
IV - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ativos, ocupantes de cargos de carreira  
técnica ou profissional, exceto os da confiança  
direta da autoridade máxima de cada Ministério ou  
entidade;" 

Justificativa: 
A redação proposta é mais consentânea com o espirito da disposição inserta, já que admite o exercício de cargo 
de confiança apenas aos de subordinação direta da autoridade máxima do Ministério ou entidade.  
A redação retirou da proposta a expressão “órgão”, tendo em vista que qualquer setor, secção, divisão, 
departamento, secretaria, é um “órgão” na acepção do termo.  
Mantida a redação como consta do substitutivo, o espirito do constituinte não terá aplicação.  
Aos servidores aposentados, por suas experiências, ficaria a possibilidade de prestarem serviços aos dirigentes 
máximos já mencionados.  
Parecer:   

   Aprovado parcialmente.  
A emenda do nobre Constituinte já se encontra parcialmente aprovada no substitutivo. 
   
   EMENDA:00476 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao item IV artigo 11 da  
Seção II do Substitutivo da Comissão da Ordem Social.  
"IV - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ativos ocupantes de cargo efetivo ou  
emprego permanente de carreira técnica ou  
profissional lotados no órgão, exceto os de chefe  
de gabinete e assessores, em sentido estrito, da  
autoridade máxima do órgão." 

Justificativa: 
O inciso IV do artigo 11 apresenta comando normativo de grande importância para valorização do servidor de 
carreira. Daí nossa preocupação em dotar o referido dispositivo de precisão terminológica, indispensável a sua 
aplicação criteriosa. A expressão “efetivo” após a palavra cargo, bem como as palavras “emprego permanente”, 
explicitam que só os servidores, estatutários ou “celetistas”, de carreira poderão ocupar funções de direção e 
assessoramento superiores. A especificação de servidores “ativos”, visa possibilitar uma natural renovação nos 
cargos de comando da Administração Pública sem a perpetuação de ocupantes após suas aposentadorias.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
A emenda do ilustre Constituinte introduz no texto várias expressões que visam aperfeiçoar a redação do 
dispositivo.  
O objetivo em dotar o referido dispositivo de precisão terminológica, parece-me uma ideia lúcida.  
Ante o exposto, opinamos pela aprovação parcial, sem prejuízo da redação do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00569 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Nova redação ao inciso IV do art. 11  
IV - Os cargos de direção e assessoramento  
serão exercidos privativamente pelos servidores da  
respectiva carreira técnica ou profissional. 

Justificativa: 
Nossa administração não tem acompanhado a evolução conveniente já verificada em outros países.  
O provimento de cargos de direção das carreiras técnicas tem sido feito sob critério político, apenas aferidos pelo 
grau de confiança que as pessoas indicadas desfrutam junto às cúpulas administrativas em seus diversos níveis.  
A competência técnica nutrida da especialização e experiência tem sido historicamente desconsiderada para o 
provimento das funções de direção e assessoramento com os mais evidentes prejuízos do desempenho e 
eficiência dos respectivos órgãos públicos.  
O compromisso das chefias sob estrito critério de “confiança” aliado a permanente possibilidade de demissão “ad 
nutum” faz dos dirigentes públicos servidores de seus superiores e não do órgão ou da função. Submetem-se os 
dirigentes públicos “de confiança” a alternativa de cegamente cumprirem determinações superiores ou se verem 
exonerados.  
O provimento dos cargos de direção e assessoramento quando privativo dos integrantes de carreira técnica ou 
profissional gera expectativa muito mais positiva sobre o desempenho das Chefias e dos próprios Órgãos.  
A conveniência antes de atender ao interesse dos integrantes da carreira, corresponde o legítimo interesse social 
sobre a eficiência da administração pública.  
Parecer:   

   Pela rejeição. 
Consideramos que a emenda do constituinte não compatibiliza com o mérito do texto do inciso IV do artigo 11.  
Opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00578 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Modifique-se a redação do item IV do art. 11  
do Substitutivo, pelo seguinte:  
Art. 11 ....................................  
IV - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança, serão exercidos, privativamente, por  
servidores ocupantes de cargos de carreira técnica  
ou profissional, lotados no órgão, exceto os da  
confiança direta da autoridade máxima de cada  
órgão ou entidade. 

Justificativa: 
Entendemos necessária a inclusão das palavras: lotados no órgão, como medida altamente moralizadora e como 
meio de valorizar os abnegados e capacitados servidores, que muitas vezes são pretendidos por elementos 
estranhos ao órgão ou entidade por mero protecionismo.  
Parecer:   

   Aprovação parcial.   
Consideramos que a emenda sob exame encontra-se parcialmente atendida no inciso IV do artigo 11, do 
substitutivo. 
   
   EMENDA:01068 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao artigo 11, inciso IV  
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IV - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira lotados  
no órgão, atendidos os requisitos de competência e  
experiência exceto os de chefia de gabinete e  
assessores da autoridade máxima do Órgão. 

Justificativa: 
A emenda visa não limitar o dispositivo constitucional.  
Parecer:   

   Aprovada.  
No mérito, a proposta é acatada respeitada a redação que se contém no substitutivo. 
   
   EMENDA:01222 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprimir o inciso IV do art. 11. 

Justificativa: 
Pelo anteprojeto apenas os Ministros de Estado podem preencher cargos de confiança sem recorrer a servidores 
ocupantes de cargos de carreira. É esta uma limitação exagerada, que será prejudicial á própria administração 
pública.  
Sala das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   

   Rejeitada.  
A emenda do ilustre Constituinte não se compatibiliza com o texto da redação do substitutivo. 
   
   EMENDA:01298 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso IV do art. 11 do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
Art. 11 ............................ 
IV - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança, de livre nomeação e exoneração, serão  
exercidos privativamente por servidores ocupantes  
de cargo de carreira técnica ou profissional,  
exceto os de confiança direta da autoridade máxima  
de cada órgão ou entidade. 

Justificativa: 
A inclusão das expressões “de livre nomeação a exoneração” pretende deixar claro no texto, o caráter provisório 
do provimento, afastando-se eventuais pretensões de permanência no serviço público.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Consideramos que à Emenda do ilustre Constituinte satisfaz parcialmente o dispositivo constante do substitutivo, 
em seu inciso IV do artigo 11. 
   
   EMENDA:01317 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao item IV do artigo 11 a seguinte redação:  
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"IV - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos previamente por  
servidores públicos, exceto os de chefia do  
gabinete e de direção ou assessoramento imediato  
da autoridade máxima de cada órgão ou entidade; 

Justificativa: 
Nem todos os cargos em comissão e funções de confiança devem ser exercidos por técnicos ou profissionais. 
Há naquelas atividades inerentes aos cargos e às funções de confiança que são meramente administrativas e de 
pequena complexidade, o que não aconselha torna-las privativas de ocupantes de cargos de “carreira técnicas 
ou profissional”, expressão esta não muito significativa, já que os integrantes de determinada profissão podem 
ser técnicos.  
O exercício desses cargos e funções pode ser restringido aos servidores públicos, de forma geral.  
Por outro lado, a expressão “confiança direta”, não identifica quais cargos ou funções não serão providos apenas 

com servidores públicos. Parece-nos devam ser excepcionados os de chefia de gabinete do dirigente e os de 
seu assessoramento imediato.  
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00044 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva:  
substitui o item V do artigo 85 dando a seguinte redação:  
Art. 85.......................  
V. Os cargos em comissão ou função de  
confiança farão parte dos planos de carreira, de  
forma a garantir o seu exercício privativo por  
funcionário público dentro das linhas de  
atribuições técnica, exceto o nível de autoridade  
máxima diretamente subordinado à autoridade política. 

Justificativa: 
A nova redação busca o conteúdo deste dispositivo. Só faz sentido garantir aos funcionários públicos o acesso 
privativo a cargos em comissão a nível técnico, se estes fizerem parte dos planos de carreira. De outra forma 
teríamos uma distorção tão grande quanto a atual, com a escolha política a apadrinhados que já façam parte dos 
quadros do funcionalismo. 
Com a nova redação resgata-se o espirito original, impedindo a substituição de uma distorção por outra.  
   
   EMENDA:00212 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   Emenda ao inciso V do Art. 85 do Anteprojeto.  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional específica da respectiva estrutura  
administrativa, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada Organização e os da  
Presidência da República. 

Justificativa: 
A norma estabelecida no inciso V do art. 85 é inequivocamente a mais salutar para o exercício de uma 
administração estável, independente de possível instabilidade política. Necessário, no entanto se faz, para 
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melhor explicitação, a inserção da palavra “respectiva..., Organização e os da Presidência da República”, para 
evitar possíveis interpretações abusivas, tão comum em nosso país.  
   
   EMENDA:00543 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo emendado: inciso V do art. 85.  
Substitua-se, no texto do inciso V do art.  
85, a expressão "de carreira" pela expressão "da  
respectiva carreira". 

Justificativa: 
A norma estabelece no inciso V do artigo 85 do Anteprojeto é, inequivocamente, a mais salutar para o exercício 
de uma administração estável, independente de possível instabilidade política.  
Necessário, no entanto, se faz, para melhor explicitação, a inserção da palavra “respectiva”, para evitar possíveis 
interpretações abusivas, tão somente em nosso país.  
   
   EMENDA:00978 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa:  
Emenda ao inciso V do Art. 85 do anteprojeto  
V - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante do cargo da respectiva carreira  
técnica ou profissional, exceto os da confiança  
direta da autoridade máxima de cada órgão ou entidade. 

Justificativa: 
A norma estabelecida no inciso V do art. 85 é inequivocamente a mais salutar para o exercício de uma 
administração estável, independente de possível instabilidade política. Necessário, no entanto se faz, para 
melhor explicitação, a inserção da palavra “respectiva”, para evitar possíveis interpretações abusivas, tão 
comuns em nosso país.  
   
   EMENDA:01135 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 85, inciso V  
O inciso V do artigo 85 do anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 85 - ..................................  
V - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos preferencialmente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgãos ou entidade; 

Justificativa: 
Tal como redigida estaria, do ponto de vista político, inviabilizando o provimento dos cargos de escalões 
superiores da administração federal, estadual e municipal.  
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   EMENDA:01788 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Substitua-se o item V, do artigo 85, passando  
a ter seguinte redação:  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo efetivou emprego  
permanente de carreira técnica de profissional  
lotado no órgão, exceto os de Chefe de Gabinete e  
assessores diretos, em sentido estrito, da  
autoridade máxima do órgão. 

Justificativa: 
Essa nova redação dada ao inciso V, do artigo 85, apresenta comando normativo de grande importância para a 
valorização do serviço público de carreira. Isto ocorre num momento em que se pretende prestigiar o servidor 
público em todos os níveis. Daí nossa preocupação em dotar o referido dispositivo de precisão terminológica, 
indispensável a sua aplicação criteriosa. A expressão ‘efetivo” após a palavra “cargo”, bem como as palavras 
“emprego permanente”, explicitam que só os servidores, estatutários ou “celetistas” de carreira poderão ocupar 
funções de direção e assessoramento superior.  
   
   EMENDA:04134 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Aditiva:  
Dispositivo Emendado: art. 85.  
Ao art. 85, acrescente-se o seguinte inciso,  
após o V, renumerados os posteriores:  
Art. 85. ......................  
VI. É defeso o exercício de cargo ou função  
de confiança e, bem assim, a prestação de serviços  
mediante contrato, por quem seja consanguíneo, até  
o terceiro grau inclusive, de Chefes do Poder  
Executivo, de Ministros, Secretários Estaduais e  
Municipais, membros dos tribunais ou do Poder  
Legislativo, chefes de órgãos ou dirigentes de  
entidades da Administração indireta, autarquias e  
fundações. 

Justificativa: 
A medida visa à extirpação de uma prática condenável na vida pública brasileira, com a preterição de grandes 
potencialidades em proveito do crescimento da folha de pagamento de famílias cujos chefes tenham se instalado 
no Poder.  
O regime democrático consiste na igualdade de oportunidades a todos, que estaria invalidada com a distribuição, 
farta e generosa, de cargos entre parentes, ao fito, sobretudo, do fortalecimento do poder nas mãos de 
autoridades que desejam mantê-lo a qualquer custo, numa disputa desigual com os concorrentes, desprovidos 
do Governo.  
O sentido altamente moralizador dessa providência certamente encontrará eco na consciência dos nobres 
Constituintes.  
 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

   EMENDA:00041 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
substitui o item V do artigo 86 dando a  
seguinte redação:  
Art. 86..........................  
V. Os cargos em comissão ou função de  
confiança farão parte dos planos de carreira, de  
forma a garantir o seu exercício privativo por  
funcionário público dentro das linhas de  
atribuições técnica, exceto o nível de autoridade  
máxima diretamente subordinado à autoridade política. 

Justificativa: 
A nova redação busca precisar o conteúdo deste dispositivo só faz sentido garantir aos funcionários públicos o 
acesso privativo a cargos em comissão a nível técnico, se estes fizerem parte dos planos de carreira. De outra 
forma teríamos uma distorção tão grande quanto a atual, com a escolha política a apadrinhados que já falam 
parte dos quadros do funcionalismo.  
Com a nova redação resgata-se o espirito original, impedindo a substituição de uma distorção por outra.  
Parecer:   

   O dispositivo que se encontra no Projeto é resultado de consultas e debates com a classe interessada. 
Entretanto, embora visasse a profissionalização do servidor público, não-garante seu objetivo. Por outro lado, o 
cargo em comissão e as funções de confiança, pela sua própria natureza, devem ser preenchidos por livre 
escolha, independentemente se as pessoas que ocuparão sejam ou não do serviço público. 
   
   EMENDA:00190 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA ao inciso V do Art. 86 do Anteprojeto.  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional específica da respectiva estrutura  
administrativa, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada Organização e os da  
Presidência da República. 

Justificativa: 
A norma estabelecida no inciso V do art. 86 é inequivocamente a mais salutar para o exercício de uma 
administração estável, independente de possível instabilidade política. Necessário, no entanto se faz, para 
melhor explicitação, a inserção da palavra “respectiva..., Organização e os da Presidência da República”, para 
evitar possíveis interpretações abusivas, tão comum em nosso país.  
Parecer:   

   Parecer idêntico ao de número 1P06561-5 
   
   EMENDA:00498 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
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Texto:   

   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo emendado: inciso V do art. 86.  
Substitua-se, no texto do inciso V do art.  
86, a expressão "de carreira" pela expressão "da  
respectiva carreira". 

Justificativa: 
A norma estabelece no inciso V do artigo 86 do projeto é, inequivocamente, a mais salutar para o exercício de 
uma administração estável, independente de possível instabilidade política.  
Necessário, no entanto, se faz, para melhor explicitação, a inserção da palavra “respectiva”, para evitar possíveis 
interpretações abusivas, tão somente em nosso país.  
Parecer:   

   Parecer idêntico ao de número 1P06561-5 
   
   EMENDA:00916 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa:  
Emenda ao inciso V do Art. 86 do Projeto.  
V - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante do cargo da respectiva carreira  
técnica ou profissional, exceto os da confiança  
direta da autoridade máxima de cada órgão ou entidade. 

Justificativa: 
A norma estabelecida no inciso V do art. 86 é equivocadamente a mais salutar para o exercício de uma 
administração estável, independente de possível instabilidade política. Necessário, no entanto se faz, para 
melhor explicitação, a inserção da palavra “respectiva”, para evitar possíveis interpretações abusivas, tão 
comuns em nosso país.  
Parecer:   

   Parecer idêntico ao de número 1P06561-5 
   
   EMENDA:01059 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 86, V  
O inciso V do artigo 86 do anteprojeto, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 86 - ..................................  
V - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos preferencialmente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgão ou entidade; 

Justificativa: 
Tal como redigida estaria, de ponto de vista político, inviabilizando o provisório dos cargos de escalões 
superiores da administração federal, estadual e municipal.  
Parecer:   

   Se trocássemos o termo "privativamente" por "preferencialmente" descaracterizaríamos completamente o 
objetivo do dispositivo e voltaríamos à estaca zero, isto é, ficaria como está hoje na administração pública. 
   
   EMENDA:01678 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o item V, do artigo 86, passando  
a ter seguinte redação:  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo efetivou emprego  
permanente de carreira técnica de profissional  
lotado no órgão, exceto os de Chefe de Gabinete e  
assessores diretos, em sentido estrito, da  
autoridade máxima do órgão. 

Justificativa: 
Essa nova redação dada ao inciso V, do artigo 85, apresenta comando normativo de grande importância para a 
valorização do serviço público de carreira. Isto ocorre num momento em que se pretende prestigiar o servidor 
público em todos os níveis. Daí nossa preocupação em dotar o referido dispositivo de precisão terminológica, 
indispensável a sua aplicação criteriosa. A expressão ‘efetivo” após a palavra “cargo”, bem como as palavras 
“emprego permanente”, explicitam que só os servidores, estatutários ou “celetistas” de carreira poderão ocupar 
funções de direção e assessoramento superior.  
Parecer:   

   O texto que se encontra no Projeto é resultado de consultas e debates com a classe dos servidores públicos. 
Diante disso, entendemos que não deva ser alterado por representar uma antiga reivindicação. 
   
   EMENDA:04266 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Artigo 86 - incisos V, VII, VIII e IX -  
Suprima-se. 

Justificativa: 
Todas essas normas são de natureza estatutária e funcionaram a contento, previstas em legislação ordinária. A 
sua inclusão na Lei Magna a desmerece e só serve para, desnecessariamente, alongar o texto. 
Ademais, a privatividade do exercício de cargo em comissão concedida ao funcionário (inciso V) é prejudicial ao 
serviço público, que se vê privado de colaboração de técnicos e profissionais de notória capacidade, ainda que 
não funcionários. 
Se o preceito constitucional (inciso IX) só pode ser aplicado com a edição de lei ordinária, que por si só seria 
suficiente e cogente independentemente daquele preceito, é claro que a Lei Magna ao assim dispor, exorbita.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:06318 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Modifique-se, o inciso V, do art. 86, Seção  
II, Capítulo VIII do Título IV - Da Organização do  
Estado, para a seguinte redação:  
Art. 86 ....................................  
IV - ........................................  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
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confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional, exceto os cargos de dirigentes  
máximos de cada órgão ou Entidade. 

Justificativa: 
Embora o texto proposto tivesse como objetivo maior a profissionalização do servidor público, concretizando 
antiga aspiração da classe e tornando o serviço público respeitado, responsável e atuante, não garante seu 
objetivo. Por isso há necessidade que somente os cargos de dirigentes ou autoridades máximas de cada órgão 
ou Entidade possam ser executados na regra geral estabelecida, ainda que não seja o desejável.  
Parecer:   

   A adoção da Emenda restringiria a um número insignificante, considerando-se o número global dos servidores 
públicos, os chamados cargos de confiança. Como dirigentes máximos, no entendimento gramatical do 
superlativo, só se enquadrariam os exercentes dos cargos de Ministros e seus substitutos, Presidentes de 
autarquias, etc. Ora, esse não é o espírito do artigo 86-V, que visa aos servidores de escalões inferiores 
da administração pública, mas exercentes de cargos de confiança direta dos titulares dos respectivos órgãos. 
   
   EMENDA:06355 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo VIII, Sessão II  
Art. 86................................  
O art. 86, Seção II do Capítulo VIII, do  
Projeto de Constituição, terá a seguinte redação:  
"Art. 86 - Os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei, observadas as  
seguintes normas específicas:  
I - ingresso no serviço público, sob qualquer  
regime, dependerá sempre da aprovação prévia em  
concurso público de provas. Será assegurada a  
ascensão funcional na carreira mediante promoção  
ou provas internas e de títulos, com igual peso;  
II - vencimento não inferior ao salário  
mínimo vigente para o setor privado;  
III - reajuste de vencimento e salário não  
inferior ao estabelecido para o setor privado;  
IV - irredutibilidade de vencimento ou salário;  
V - gratificação natalina equivalente a  
remuneração integral do mês de dezembro do  
respectivo ano;  
VI - o salário do trabalho noturno será  
superior ao do diurno em pelo menos cinquenta por  
cento, sendo a hora noturna de quarenta e cinco minutos;  
VII - gozo de trinta dias de férias a cada  
ano, com remuneração em dobro;  
VIII - a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os municípios instituirão regime  
jurídico único para seus servidores da  
administração direta e autárquica, bem como planos  
de classificação de cargos e de carreiras;  
IX - os cargos em comissão ou funções de  

confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgão ou entidade;  
X - é vedada qualquer diferença de  
remuneração entre cargos e empregos iguais ou  
assemelhados dos servidores do Legislativo, do  
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Executivo e do Judiciário, ressalvadas as  
vantagens de caráter individual e as relativas à  
natureza ou ao local de trabalho;  
XI - a cada cinco anos de efetivo exercício,  
o servidor assíduo, que não houver sido punido,  
terá direito a licença especial de três meses com  
todos os direitos e vantagens do seu cargo ou  
emprego, facultada sua conversão em indenização  
pecuniária, se não gozada ou contada em dobro  
quando da aposentadoria do servidor;  
XII - é assegurado, ao servidor público,  
adicional por tempo de serviço, a cada ano de  
efetivo exercício, vedada a incidência de cada  
adicional sobre a soma dos anteriores;  
XIII - estabilidade, após o ingresso no  
serviço público, na forma indicada no item I deste artigo;  
XIV - nenhum servidor público receberá, a  
qualquer título, remuneração superior à que for  
percebida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal." 
XV - É assegurado ao servidor público o  
direito à livre associação e o de greve.  
XVI - A pensão por morte corresponderá à  
totalidade da remuneração, gratificações e  
vantagens pessoais do servidor falecido. 

Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   O artigo 86, quando faz referência ao artigo 13 (no texto consta 14, por falha de impressão) assegura ao 
servidor público uma ampla gama de direitos que não devem ser eliminados. Queremos acreditar que a presente 
emenda não levou em conta o erro de impressão verificado no artigo 86. Por outro lado, as pretensões 
constantes na proposta sob exame já se encontram plenamente inseridos no texto. 
   
   EMENDA:06561 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo VIII - Da Administração  
Seção II - Dos Servidores Públicos Civis  
Art. 86......................................  
IV - ........................................  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional, exceto os cargos de dirigentes  
máximos de cada órgão ou Entidade. 

Justificativa: 
Embora o texto proposto tivesse como objetivo maior a profissionalização do servidor público, concretizando 
antiga aspiração da classe e tornando o serviço público respeitado, responsável e atuante, não garante seu 
objetivo. Por isso há necessidade de que somente os cargos de dirigentes ou autoridades máximas de cada 
órgão ou Entidade possam ser excetuados na regra geral estabelecida, ainda que não seja o desejável.  
Parecer:   

   Julgamos que o inciso V do artigo 86 é um tanto equívoco, deixando assim margens de dúvida. Por outro lado, 
trata-se de uma norma muito rígida que trará prejuízos para a própria administração pública. Entendemos, pois, 
que a disposição deve ser suprimida por completo. 
   
   EMENDA:07138 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DE ESTADO  
CAPÍTULO VIII - DA ADMINISTRAÇÃO  
SEÇÃO II - DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS  
EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do inciso V do artigo  
86 do Projeto de Constituição, para a seguinte:  
'Art. 86 - ..................................  
IV - ........................................  
V - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargos de carreira técnica  
ou profissional, exceto os cargos de dirigentes  
máximos de cada órgão ou Entidade'. 

Justificativa: 
Embora o texto proposto tivesse como objetivo maior a profissionalização do servidor público, concretizando 
antiga aspiração da classe e tornando o serviço público respeitado responsável e atuante, não garante seu 
objetivo. Por isso há necessidade de que somente os cargos de dirigentes ou autoridades máximas de cada 
órgão ou Entidade possam ser executados na regra estabelecida, ainda que não seja o desejável.  
Parecer:   

   A adoção da Emenda restringiria a um número insignificante, considerando-se o número global dos servidores 
públicos, os chamados cargos de confiança. Como dirigentes máximos, no entendimento gramatical do 
superlativo, só se enquadrariam os exercentes dos cargos de Ministros e seus substitutos, Presidentes de 
autarquias, etc. Ora, esse não é o espírito do artigo 86-V, que visa aos servidores de escalões inferiores 
da administração pública, mas exercentes de cargos de confiança direta dos titulares dos respectivos órgãos. 
   
   EMENDA:07283 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Dê-se ao item V, do art. 86, a seguinte redação:  
"V - Independe de concurso o exercício de  
cargo em comissão ou função de confiança  
declarados, em lei, de livre nomeação e exoneração". 

Justificativa: 
O projeto corretamente exige que o ingresso no serviço público se faça sempre concurso público de provas (art. 
86, item II) Entretanto quer mudar a conceituação técnica de carto em comissão e da função de confiança, 
pretendendo que sejam “privativamente” exercidos por servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou 
profissional, exceto os da confiança direta da autoridade máxima de cada órgão ou entidade” 
Não é possível conciliar exercício privativo, com a exceção de “confiança direta”, incluindo a de “entidade” 
indefinida. 
O que caracteriza o cargo em comissão e a função de confiança é o livre preenchimento e a livre exoneração, 
podendo ocorrer com a escolha de um servidor público ou de pessoa alheia aos quadros funcionais.  
Se existem eventuais abusos a lei é que deve corrigi-los, reduzindo o número desses cargos, jamais atropelando 
o direito de escolha que é fator de bom ou mau desempenho de administração e de apuração de 
responsabilidades.  
Parecer:   

   Parecer idêntico ao de no. 1P06561-5 
 
   EMENDA:07580 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo VIII - Da Administração  
Seção II - Dos Servidores Públicos Civis  
art. 86 - ................................. 
IV - ........................................  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional, exceto os cargos de dirigentes  
máximos - de cada órgão ou Entidade. 

Justificativa: 
Embora o texto proposto tivesse como objetivo maior a profissionalização do servidor público, concretizando 
antiga aspiração da classe e tornando o serviço público respeitado, responsável a atualmente, não garante seu 
objetivo. Por isso há necessidade de que somente os cargos de dirigentes máximas de cada órgão ou Entidade 
possam ser excetuados na regra geral estabelecida, ainda que não seja o desejável.  
Parecer:   

   Entendemos que o texto atende plenamente o objetivo para o qual foi redigido, de maneira que não vemos 
necessidade de alteração. 
   
   EMENDA:07908 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
EMENDA ao inciso V do Art. 86 do projeto  
V - os cargos em comissões ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante do cargo da respectiva carreira  
técnica ou profissional, exceto os da confiança  
direta da autoridade máxima de cada órgão ou entidade. 

Justificativa: 
A norma estabelecida no inciso V do art. 86 e inequivocamente a mais salutar para o exercício de uma 
administração estável, independente de possível instabilidade política. Necessário, no entanto se faz, para 
melhor explicitação, a inserção da palavra “respectiva”, para evitar possíveis interpretações abusivas, tão 
comuns em nosso país.  
Parecer:   

   Parecer idêntico ao de no. 1P06561-5. 
   
   EMENDA:08005 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso V do Artigo 86 a seguinte redação:  
"V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos preferencialmente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional, exceto os cargos de dirigentes  
máximos de cada órgãos ou Entidades". 

Justificativa: 
O texto proposto tem como objetivo a profissionalização do servidor público, concretizando antiga aspiração da 
classe e tornando o serviço público respeitado, responsável e atuante, contudo, tornam privativos os cargos 
citados, inibe a ação da administração Pública, a quem deve ser reservado o direito de, não encontrando 
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preferencialmente entre os servidores a pessoa recomendada para o exercício do cargo, recrutá-la de modo 
amplo.  
Parecer:   

   Entendemos que o texto constante no inciso V, do artigo 86 atende perfeitamente ao objetivo para o qual foi 
criado. Por outro lado, resultou de um consenso alcançado após consultar aos interessados. 
   
   EMENDA:08151 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Título IV, capítulo VIII, seção II, "dos servidores públicos civis."  
1) emenda modificativa: modifica-se o item  
III do artigo 86.  
III - vencimento não inferior ao menor  
salário vigente para o setor privado.  
2) emenda aditiva: incluir na seção II aonde couber.  
Os cargos em comissão ou funções de confiança  
farão parte dos planos de carreira, de forma a  
garantir o seu exercício privativo por  
funcionários públicos estatutários dentro das  
linhas de atribuição técnica, excetuado o nível de  
autoridade máxima diretamente subordinado a  
autoridade política. 

Justificativa: 
Os dispositivos propostos tem por finalidade; 

1) Adaptar a terminologia ao fato de que o termo salário mínimo em breve será apenas um padrão, 
desvinculado do salário piso.  

2) Garantir que as reformas administrativas caminharão no sentido de profissionalizar o serviço público, 
questão básica no processo de democratização e de não manipulação do setor público.  

Parecer:   

   Atrelar as normas salariais do servidor público às vigentes para o setor privado. Parece-nos uma ideia de 
grande alcance social. Servidor público é um trabalhador e não devia existir diferença em relação ao da iniciativa 
privada. Entretanto, entendemos que a matéria deva ser tratada no âmbito da legislação ordinária. 
 
   EMENDA:08412 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo VIII - Da Administração  
Seção II - dos Servidores Públicos  
Art. 86 - ........................ 
IV - ................................  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional, exceto os cargos de dirigentes  
máximos de cada Órgão ou Entidade. 

Justificativa: 
Embora o texto proposto tivesse como objetivo maior a profissionalização do servidor público respeitado, 
responsável e atuante, não garante seu objetivo. Por isso há necessidade de que somente os cargos de 
dirigentes ou autoridades máximas de cada órgão ou Entidades possam ser excetuados na regra geral 
estabelecida, ainda que não seja o desejável.  
Parecer:   

   A emenda fica prejudicada em razão do dispositivo ter sido suprimido do substitutivo. 
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   EMENDA:09105 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTGIO 86, INCISO V  
O inciso V do Artigo 86 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 86 - ..................................  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional do mesmo órgão ou entidade, exceto  
os cargos de dirigentes máximos. 

Justificativa: 
Embora o texto proposto tivesse como objetivo maior a profissionalização do servidor público, concretizando 
antiga aspiração da classe e tornando o serviço público respeitado, responsável e atuante, não garante seu 
objetivo. Por isso há necessidade de que somente os cargos de dirigentes ou autoridades máximas de cada 
órgão ou entidade possam ser excetuados na regra geral estabelecida.  
Parecer:   

   O dispositivo que se encontra no Projeto é resultado de consultas e debates com a classe interessada. 
Entretanto, embora visasse a profissionalização do servidor público, não-garante seu objetivo. Por outro lado, o 
cargo em comissão e as funções de confiança, pela sua própria natureza, devem ser preenchidos por livre 
escolha, independentemente se as pessoas que ocuparão sejam ou não do serviço público. 
   
   EMENDA:11610 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 86 - inciso V  
Art. 86 - ......................... 
Inciso V - Substituir a expressão  
"privativamente" por "exclusivamente". 

Justificativa: 
No nosso entender, iria valorizar a carreira pública e facilitar a mudança administrativa.  
Parecer:   

   Sem adentramo-nos numa discussão de semântica, entendemos que o termo "privativamente" é o mais usual e 
adequado a modo no presente caso. 
   
   EMENDA:11911 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Título IV, Cap. VIII, Seção II:  
Dê-se ao item V do art. 86 a seguinte redação:  
"Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional lotados no órgão, ou do quadro  
permanente da entidade pública, atendidos os  
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requisitos de competência e experiência, exceto os  
de chefia de gabinete e assessores da autoridade  
máxima dos mesmos." 

Justificativa: 
O artigo do projeto, tal qual apresentado é completamente inócuo, pois sua parte final anula a parte inicial.  
O serviço público perdeu muito da sua consistência e de sua vivência e memória nos últimos pelo hábito que se 
desenvolveu da admissão de pessoas de fora do contexto para o exercício de funções de direção, chefia e de 
confiança. Além disso, foi afetada no cerne a possibilidade de profissionalização do serviço público, que, sendo 
da carreira, não tem acesso àquelas funções mais nobres no setor público.  
A medida ora proposta tem o condão de favorecer o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pelo 
setor público ao povo em geral, pela alocação de pessoas do quadro, com vivência e experiências nas atividades 
do órgão, nos postos de comando ou de confiança.  
Parecer:   

   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:13216 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
É de suprimir-se o inciso V, do art. 86, do  
Projeto, o qual se refere, de maneira estrita, ao  
provimento de cargos e funções de confiança. 

Justificativa: 
A disposição, inserta no Projeto, restringe o provimento de cargos em comissão ou funções gratificadas. Torna-
os privativos de servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, embora permita a livre 
confiança se ela deflui da autoridade máxima de cada órgão ou entidade em linha direta.  
Em suma, apenas os dirigentes, no escalão supremo, poderiam recrutar, no mercado de trabalho, pessoas não 
pertençam aos quadros públicos. Então, notáveis técnicos especializados, excelentes administrativos, além de 
indivíduos probos ficariam a margem da vida estatal, pelo só motivo de que não burocratizaram suas 
experiências, seus destinos e suas avocações, não obstante pudessem merecer, em princípio, convocação para 
acompanhar, conduzir e resolver situações.  
Essa concepção inusitada, que inova a tradição do direito administrativo brasileiro, que impede a formação de 
equipes competentes, que renega valores, há de ser iludida; por supressão do texto constitucional, em Projeto.  
Parecer:   

   O texto que se encontra no Projeto é resultado de consultas e debates com a classe dos servidores públicos. 
Diante disso, entendemos que não deva ser alterado por representar uma antiga reivindicação. 
   
   EMENDA:15161 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda modificativa: Modifica o item V, do artigo 86.  
Art. . 86 - .............................. 
"V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgão ou entidade, no  
máximo de dois". 

Justificativa: 
A proposta visa limitar ao mínimo a burla ao princípio do concurso público que deve ser preservado em todos os 
níveis da administração. A emenda estabelece o máximo de cargos que podem ser preenchidos diretamente 
pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade, sem a necessidade de concurso público. Se deixarmos a 
questão aberta, continuará a burla e o empreguismo. E preciso que a Constituição já garanta aos servidores 
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públicos o estabelecimento deste princípio, que é uma reivindicação de toda a categoria que hoje se privada do 
acesso aos principais cargos, em que sua experiência adquirida ao longo da carreira, é imprescindível.  
Parecer:   

   Efetivamente, o dispositivo deste inciso é matéria do Direito Administrativo e, consequentemente, inadequada 
sua alçada à consideração de norma constitucional. Assim sendo, deve ser eliminado. 
   
   EMENDA:15725 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
"Suprima-se o inciso V, do art. 86 do Projeto." 

Justificativa: 
É manifestada a inconveniência da regra proposta nesse inciso.  
Sobre ser cerceadora do direito ao livre recrutamento, próprio de natureza da denominada função de confiança, 
institui privilégio que não favorece o interesse público.  
Ademais, é matéria de direito administrativo, própria da legislação ordinária. Inadequada, então, sua alçada à 
alçada de norma constitucional.  
Parecer:   

   Efetivamente, o dispositivo deste inciso é matéria do Direito Administrativo e, consequentemente, inadequada 
sua alçada à consideração de norma constitucional. Assim sendo, deve ser eliminado. 
   
   EMENDA:18181 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda  
Suprima-se o inciso V do art. 86,  
renumerando-se os posteriores. 

Justificativa: 
Ao longo dos anos, administração pública, como reflexo da não alternância de governos, criou mecanismos de 
rigidez e de autodefesa, surgindo verdadeiros espíritos corporativistas dentro do funcionalismo público. Esta 
política resulta em subordinar os governantes ou legislador, democraticamente eleito, a uma estrutura existentes 
e a um corpo funcional dado, o que tolhe a sua capacidade inovadora e impede a modernização do serviço 
público.  
A medida proposta pelo inciso V supra, é, nesse sentido, retrógrada e não interessa a quem luta por mudanças 
positivas na Administração Pública.  
Parecer:   

   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:18546 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA (De Adequação)  
Art. 86 - Item V  
Adequar com a seguinte redação:  
V - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ativos, ocupantes de cargo efetivo ou  
emprego permanente de carreira técnica ou  
profissional afim, exceto os de assessores  
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direitos, em sentido estrito, da autoridade máxima  
de cada órgão ou entidade. 

Justificativa: 
O inciso do artigo apresenta comando normativo de grande importância para a valorização do serviço público de 
carreira.  
A preocupação em dotar o referido dispositivo de precisão terminológica é dispensável à sua aplicação criteriosa.  
A expressão “efetivo” após a palavra cargo, bem como as palavras “emprego permanente”, explicitam que 
somente os servidores estatutários ou celetistas, de carreira, poderão ocupar funções de direção e 
assessoramento superior. A especificação de “servidores ativos”, visa possibilitar uma natural renovação nos 
cargos de comando da Administração Pública, sem a perpetuação de ocupação após suas aposentadorias.  
Parecer:   

   O servidor ocupante de algum cargo de carreira está na ativa. Deste modo julgamos desnecessária a emenda. 
   
   EMENDA:19042 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Supressivas (Capítulo VIII - Título IV Seção I e Seção II)  
Art. 84  
Art. 86 - V  
              VII  
              VIII  
              IX 

Justificativa: 
Todas essas normas são de natureza estatutária e funcionaram a contento previstas em legislação ordinária. A 
sua inclusão na Lei Magna a desmerece e só serve para, desnecessariamente, alongá-la.  
Ademais, a privatividade do exercício de cargo em comissão concedida ao funcionário (inciso V) é prejudicial ao 
serviço público, que se vê provado de colaboração de técnicos e profissionais de notória capacidade, ainda que 
não funcionários.  
As restrições ao provimento por critérios de parentesco (art. 84) exigem disciplina mais pormenorizada – sob 
pena de ser danosa – só é possível em lei ordinária.  
Se o preceito constitucional (inciso IX) só pode ser aplicado com a edição de lei ordinária, que por si só seria 
suficiente e cogente independentemente daquele preceito, é claro que a Lei Magna, ao assim dispor, exorbita.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente conforme orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:19444 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Rediga-se assim o Art. 86, e seus Incisos:  
"Art. 86 - Aplicam-se aos servidores públicos  
civis as seguintes específicas:  
I - Os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei, e o ingresso no  
serviço público, sob qualquer regime, dependerá  
sempre de aprovação prévia em concurso público de provas;  
II - Salário mínimo igual ao fixado para o  
setor privado, garantido como menor salário fixo,  
independente da remuneração variável, quando esta  
ocorrer, a partir de níveis propostos por Comissão  
Partidária da qual participem representantes do  
Governo, do Congresso Nacional e das entidades  
máximas dos servidores públicos.  
III - A União, os Estados, o Distrito federal  
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e os Municípios instituirão regime jurídico único  
para seus servidores da administração direta e  
autárquica, bem como planos de classificação de  
cargos e de carreiras, que assegurem ascensão  
funcional mediante promoção ou provas internas e  
de títulos, com igual peso.  
IV - É vedada qualquer diferença de  
remuneração entre cargos e empregos iguais ou  
assemelhados dos servidores de quaisquer dos  
poderes, ressalvadas as vantagens de caráter  
individual e as relativas à natureza ou local de trabalho;  
V - gozo de trinta dias de férias anuais, com  
remuneração em dobro e a cada cinco anos de  
efetivo exercício, o servidor público assíduo, que  
não houver sido punido terá direito a licença  
especial de três meses com todos os direitos e  
vantagens do seus cargo ou função, facultada sua  
conversão em indenização pecuniária, se não gozada  
ou contada em dobro quando da aposentadoria do servidor;  
VI - É assegurado ao servidor público,  
adicional por tempo de serviço, a cada ano de  
efetivo exercício, vedada a incidência de cada  
adicional sobre a soma dos anteriores;  
VII - Ninguém poderá receber mensalmente à  
Conta dos Cofres Públicos, em qualquer esfera ou  
poder, rendimentos à qualquer título, inclusive em  
decorrência da acumulação legalmente permitida de  
remunerações, proventos de aposentadorias ou ajuda  
de custo que ultrapasse de 70 (setenta) vezes o  
valor da remuneração mínima vigente no Serviço  
Público na respectiva esfera de Governo;  
VIII - Relação de emprego estável ressalvados:  
a) ocorrência de falta grave comprovada judicialmente  
b) contrato a termo, não superior a dois  
anos, nos casos de transitoriedade dos serviços ou  
atividade da empresa;  
c) prazos definidos em contratos de  
experiência, não superiores a noventa dias,  
atendidas as peculiaridades do trabalho a ser  
executado;  
IX - seguro-desemprego, em caso de desemprego  
involuntário;  
X - Irredutibilidade real de salário ou vencimento;  
XI - gratificação natalina, com base na  
remuneração integral de dezembro de cada ano;  
XII - O salário do trabalho noturno será  
superior ao do diurno em pelo menos 50%,  
independente de revezamento, sendo a noturna de  
45 minutos;  
XIII - Salário-família aos dependentes dos  
trabalhadores que percebem até 4 salários mínimos,  
na base de percentual variável de 20% a 5% do  
salário-mínimo, a partir do menor ao maior salário  
aqui compreendido, respectivamente;  
XIV - reconhecimento das Convenções Coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XV - duração de trabalho não superior a  
quarenta horas semanais, e não excedente a oito  
horas diárias, com intervalo para repouso e  
alimentação, salvo para o trabalho realizado em  
turnos ininterruptos de trabalho, quando a jornada  
será de seis horas diárias;  
XVI - repouso semanal remunerado de  
preferência aos domingos e nos feriados civis e  
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religiosos, de acordo com a tradição local;  
XVII - licença remunerada a gestante, antes e  
depois do parto, por período não inferior a cento  
e vinte dias;  
XVIII - saúde e segurança do trabalho,  
garantidos através da possibilidade de recusa ao  
trabalho em ambiente sem controle adequado de  
riscos e da proibição de trabalho em atividades  
insalubres ou perigosas salvo lei ou convenção  
coletiva, que devem assegurara a redução da  
jornada de trabalho e um adicional de remuneração,  
além dos controles tecnológicos visando à  
eliminação do risco;  
XIX - garantia de assistência aos filhos e  
dependentes dos empregados, pelo menos até seis  
anos de idade, em creches e pré-escolas;  
XX - seguro acidentes de trabalho;  
XXI - participação nos lucros ou nas ações,  
desvinculada da remuneração, conforme definido em  
lei ou em negociação coletiva, no caso dos  
trabalhadores das empresas estatais;  
XXII - proibição das atividades de  
intermediação remunerada da mão-de-obra  
permanente, ainda que mediante locação;  
XXIII - garantia de permanência no emprego  
aos servidores acidentados no trabalho ou  
portadores de doenças profissionais, nos casos  
definidos em lei, sem prejuízo da remuneração  
antes percebida.  
XXIV - participação nas vantagens advindas da  
modernização tecnológica e da automação, que não  
prejudicarão direitos adquiridos;  
XXV - participação dos servidores na direção  
das empresas públicas e mistas, com mais de  
quinhentos empregados. 

Justificativa: 
Nada explica a discriminação contra os servidores públicos que são trabalhadores como quaisquer outros. As 
peculiaridades estão atendidas e respeitadas na redação proposta.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, na forma como o assunto foi tratado no substitutivo. 
   
   EMENDA:19783 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
TÍTULO IV - Da Organização do Estado  
CAPÍTULO VIII - Da Administração  
SEÇÃO II - Dos Servidores Públicos Civis  
Art. 86 ....................... 
IV - ...........................  
V - Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional, exceto os cargos de dirigentes  
máximos de cada órgão ou entidade. 

Justificativa: 
Embora o texto proposto tivesse como objetivo a profissionalização do servidor público, concretizando antiga 
aspiração da classe e tornando o serviço público respeitando, responsável e atuante, não garante seu objetivo. 
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Por isso há necessidade de que somente os cargos de dirigentes ou autoridades máximas de cada órgão ou 
Entidade possam ser excetuados na regra geral estabelecida, ainda que não seja o desejável.  
Esta emenda foi apresentada pelo Senhor José Maria da Silva, do Rio de Janeiro.  
Parecer:   

   As características de comissionamento em cargos e funções repousam fundamentalmente na relação de 
confiança: sua eventual limitação ao corpo funcional interno à administração deve ser objeto de regulamentação 
do estatuto do serviço público, sendo, por conseguinte, matéria infraconstitucional. Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21271 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Parágrafo único do art. 63, a seguinte redação:  
"Art. 63 - ......................... 
Parágrafo Único - Independe de concurso o  
exercício de cargo em comissão ou função de  
confiança declarados, em lei, de livre nomeação e  
exoneração". 

Justificativa: 
O projeto corretamente exige que o ingresso no serviço público se faça sempre por concurso público de provas 
(art. 63, item II). Entre tanto quer mudar a conceituação técnica de cargo em comissão e da função de confiança, 
pretendendo que sejam “privativamente exercidos por servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou 
profissional, exceto os de confiança direta” de chefes do Executivo, não tratando dos cargos idênticos do 
Legislativo e Judiciário.  
O que caracteriza o cargo em comissão e a função de confiança é o livre preenchimento e a livre exoneração, 
podendo ocorrer com a escolha de um servidor público ou de pessoa alheia aos quadros funcionais. Se existem 
eventuais abusos que desestimulam os servidores da carreira, a lei é que deve corrigi-los, reduzindo o número 
desses cargos, jamais atropelando o direito de escolha que é fator de bom ou mau desempenho da 
administração.  
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que o Substitutivo proporciona estímulo e justiça ao Servidor Público concursado. 
   
   EMENDA:23295 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. 63, Parágrafo Único.  
O parágrafo único do artigo 63, do Projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 63. ..................................  
Parágrafo único. Os cargos em comissão ou  
funções de confiança serão exercidos  
privativamente por servidor ocupante de cargo de  
carreira técnica ou profissional, exceto os de  
confiança direta da autoridade máxima de cada  
órgão ou entidade." 

Justificativa: 
Não se compreende a alteração adotada pelo relator quanto ao presente dispositivo. Porque somente o Poder 
Executivo estaria obrigado a obediência da proibição contida no dispositivo?  Enquanto que o Poder Judiciário e 
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o Poder Legislativo estariam liberados para procederem nomeações de apadrinhados políticos sem qualificação 
profissional e sem ao menos pertencerem aos quadros das referidas instituições.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:23760 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo único do artigo 63. 

Justificativa: 
A matéria disposta no parágrafo único pé de natureza ordinária, a ser regulada em lei. A sugestão, além do mais, 
é coerente com a proposta da 19ª sugestão.  
Parecer:   

   A disposição criticada tem o sentido moralizador de cingir o provimento dos cargos de confiança da 
administração pública aos servidores efetivos. Por isso mesmo, vamos dispor, no Substitutivo, que a restrição 
seja extensiva a todos os Poderes, e não, apenas, ao Executivo. 
 
   EMENDA:24265 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IV DO SUBSTITUTIVO DO  
RELATOR  
O TÍTULO IV DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR PASSA  
A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"TÍTULO IV  
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
[...] 
CAPÍTULO VIII  
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
[...] 
SECÇÃO II  
DOS SERVIDORES CIVIS  
Art. 47. Cumpre ao servidor público conduta  
de probidade, respeito e zelo aos direitos  
individuais e coletivos, obedecidas as seguintes  
normas:  
I - os cargos e empregos são acessíveis a  
quantos atendam aos requisitos legais, dependendo  
o ingresso no primeiro cargo de carreira de  
concurso público de provas, assegurada a ascensão  
funcional mediante promoção ou provas internas ou  
de títulos, com igual peso;  
II - o vencimento não será inferior ao piso  
salarial vigente para o setor privado, nem haverá  
diferença de remuneração entre cargos e empregos  
iguais ou assemelhados dos servidores dos Poderes  
Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvadas  
as vantagens de caráter individual ou relativas à  
natureza e local de trabalho;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios instituirão regime jurídico único  
para os seus servidores, bem como planos de  
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classificação de cargos e carreiras;  
IV - os cargos em comissão ou funções de  

confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo ou carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgão ou entidade;  
V - a cada cinco anos de efetivo serviço, o  
servidor público assíduo e sem punição, terá  
direito a licença especial de três meses,  
incluídos os trabalhistas, com todos os direitos e  
vantagens do seu cargo ou emprego, facultada sua  
conversão em indenização pecuniária, se não gozada  
ou contada em dobro para a aposentadoria do servidor;  
VI - é assegurado, ao servidor público,  
estatutário ou trabalhista, adicional por tempo de  
serviço, a cada ano de exercício efetivo, vedada a  
incidência de adicional sobre a soma dos  
anteriores;  
VII - a lei fixará a relação de valor entre a  
maior e menor remuneração do servidor, estatutário  
ou trabalhista, assegurada sua estabilidade dois  
anos após a admissão.  
Art. 48. É vedada a acumulação remunerada de  
cargos, funções públicas e empregos, exceto a de  
dois cargos de Professor e a de um cargo de  
Professor com outro técnico ou científico,  
respeitadas as situações constituídas.  
§ 1o. Em qualquer caso, exige-se a  
compatibilidade de horário e correlação de  
matéria, estendendo-se a proibição aos cargos,  
empregos ou funções em autarquias, empresas  
públicas, sociedades de economia mista fundações.  
§ 2o. A proibição de acumular proventos não  
incide sobre os vencimentos da aposentadoria nem  
aos detentores de mandato eletivo, ao magistério e  
aos cargos de comissão.  
§ 3o. O servidor será aposentado: por  
invalidez; compulsoriamente, aos setenta e dois  
anos de idade para o homem e aos sessenta e cinco  
para mulher e, voluntariamente, após trinta anos  
de serviço para o homem e vinte e cinco para a  
mulher, bem assim a partir dos quinze anos de  
trabalho, a qualquer momento, com proventos  
proporcionais ao tempo de serviço.  
§ 4o. Não haverá aposentadoria em cargos,  
funções ou empregos temporários, equivalentes os  
critérios e valores para a aposentadoria e a  
reforma no serviço público civil e militar.  
Art. 49. Os proventos da aposentadoria serão  
integrais, quando o servidor contar tempo de  
serviço exigido por esta Constituição, sofrer  
invalidez permanente, por acidente em serviço, por  
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa  
ou incurável, especificadas em lei.  
Art. 50. Os proventos da inatividade serão  
previstos, na mesma proporção e na mesma data,  
sempre que se modificar a remuneração dos  
servidores em atividade, bem assim quando for  
transformado ou reclassificado o cargo ou função  
em que se deu a aposentadoria ou a reforma,  
enquanto o benefício de pensão por morte  
corresponderá à totalidade da remuneração,  
gratificações e vantagens pessoais do servidor  
falecido.  
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Art. 51. Assegura-se ao servidor público  
civil o direito livre de filiação sindical e  
àquele no exercício de mandato eletivo aplicam-se  
as disposições seguintes:  
I - afastamento do cargo, emprego ou função,  
facultada a opção pelos vencimentos de um deles;  
II - durante esse afastamento, terá o tempo  
de serviço contado para todos os efeitos legais.  
Art. 52. O servidor público estável só  
perderá o cargo em virtude de condenação judicial  
a pena superior a dois anos, ou mediante processo  
administrativo em que lhe seja assegurada ampla  
defesa.  
[...] 

Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:24404 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   

   Modifica o parágrafo único do art. 63 do projeto de Constituição  
"Art. 63 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
Parágrafo único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta do  
Presidente da República, do Primeiro-Ministro,  
Ministro de Estado e da autoridade máxima de  
entidade da administração indireta; no Poder  
legislativo e no Poder Judiciário, além dos  
servidores diretamente vinculada à autoridade  
máxima de cada órgão, poderão ser nomeados sem a  
necessidade de concurso público, proibida a sua  
efetivação, um servidor para assessoria direta do  
Deputado, Senador ou Ministro dos Tribunais  
superiores. 

Justificativa: 
O objetivo deste artigo é, ao mesmo tempo, fazer com que ganhe força o dispositivo do concurso público, não 
permitindo que se abram brechas neste princípio geral com a nomeação de servidores para cargos em comissão 
e moralizar a administração pública, valorizando também o trabalhador deste setor. É justo, portanto, que 
também os outros Poderes e não somente o Executivo, participem deste esforço, moralizador. Em outras 
palavras, permite-se que o Deputado, Senador, ou Ministro dos órgãos superiores dos Tribunais tenha um chefe 
de gabinete em cargo em comissão, prescindindo neste caso do concurso público para a sua nomeação. 
Acreditamos que o próprio Poder Legislativo ou Judiciário sentirão necessidade de participar deste esforço que 
interessa a toda a sociedade.  
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:24678 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   Acrescente-se ao parágrafo único, do artigo  
63, da seção II, do capítulo VIII, do título IV,  
do presente projeto de constituição, a seguinte redação:  
Art. 63......................................  
Parágrafo Único - Os cargos em comissão ou  
funções de confiança serão exercidos  
privativamente por servidores ocupantes de cargo  
de carreira técnica ou profissional, exceto os  
cargos de dirigentes máximos de cada órgão ou  
entidade, da administração indireta e seus  
respectivos gabinetes. 

Justificativa: 
O texto proposto tem como objetivo maior a profissionalização do serviço público, concretizando antiga aspiração 
da classe e tornando o serviço público respeitado, responsável e atuante em função do seu objetivo. Por isso há 
a necessidade de que somente os cargos de dirigentes e autoridades máximas de cada órgão ou Entidade 
possam ser excetuados na regra geral estabelecida.  
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:25504 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressivas  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator - 26-8-87  
Artigo 58  
Artigo 63 - Parágrafo único  
Suprima-se o artigo 68 e o parágrafo único do artigo 63. 

Justificativa: 
(Projeto da Comissão de Sistematização – art. 84 e 85).  
Todas essas normas são de natureza estatutária e funcionaram a contento previstas em legislação ordinária. A 
sua inclusão na Lei Magna a desmerece e só serve para, desnecessariamente, alonga-la.  
Ademais, a privatividade do exercício de cargo em comissão concedida ao funcionário é prejudicial ao serviço 
público, que se vê privado de contar com a colaboração de técnicos e profissionais de notória capacidade ainda 
que não funcionários.  
As restrições ao provimento por critério de parentesco (artigo 58) exigem disciplina mais pormenorizada – sob 
pena de ser danosa – só é possível em lei ordinária, sendo inaceitável, de outro lado, a exigência de concurso 
público para provimento de funções de confiança.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25954 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único do art. 63  
Dar ao parágrafo único do art. 63 a redação seguinte:  
Art. 63 - ............................  
Parágrafo Único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta da  
autoridade nomeante. 

Justificativa: 
O texto atual privilegia tão somente o Presidente da República, Ministros e Administração indireta. A regra deve 
abranger, também Governadores e Prefeitos, dai porque, a necessidade de texto genérico.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26662 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Renumere-se o artigo 63 para 56 dando-se ao  
seu parágrafo único a seguinte redação:  
Art. 56 - ..................................  
Parágrafo único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta do  
Presidente da República, de Ministro de Estado e  
da autoridade máxima de entidade da administração  
indireta. 

Justificativa: 
Além de remuneração, excluímos a expressão “Primeiro-Ministro” pois estamos apresentando emenda que 
estabelece o presidencialismo como sistema de governo.  
Parecer:   

   A Emenda trata de matéria de natureza infraconstitucional e não corresponde à orientação adotada pelo 
Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26813 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se parágrafo único do art. 63,  
adotando-se a seguinte redação:  
Art. 63 - ...................................  
Parágrafo único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confianças direta da  
autoridade nomeante. 

Justificativa: 
O texto atual privilegia tão somente o Presidente da República, Ministros e Administração indireta. A regra deve 
abranger, também Governadores e Prefeitos, dai porque, a necessidade de texto genérico.  
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Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27988 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao parágrafo único do art. 63.  
"Parágrafo Único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos preferencialmente  
por servidor ocupante de cargo da carreira técnica  
ou profissional". 

Justificativa: 
Entendo que a Constituição não pode estabelecer diferenças entre cidadãos. Para ocupar cargo em comissão – 
que é de confiança da autoridade – não deve e não pode privilegiar o servidor público, com a consequente 
proibição da autoridade escolher algum fora dos quadros do serviço público para ocupar de sua confiança 
pessoal. O contrário disto é instituir a desigualdade de direitos entre os cidadãos.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28196 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 63 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 63 - Aplicam-se aos servidores públicos  
civis, além das disposições constantes do art.  
7o., as seguintes normas específicas:  
I - os cargos públicos são acessíveis a todos  
os brasileiros que preencham os requisitos  
estabelecidos nesta Constituição e em estatuto próprio;  
II - o ingresso no serviço público dependerá  
sempre de aprovação prévia em concurso público de  
provas ou de provas e títulos, salvo os cargos em comissão;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios instituirão no âmbito de sua  
competência, regime jurídico único para seus  
servidores;  
IV - são estáveis, após dois anos de efetivo  
exercício, os servidores nomeados por concurso  
público. Extinto o cargo ou declarada a sua  
desnecessidade por ato do Poder Executivo, o  
servidor estável ficará em disponibilidade  
remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo  
de serviço, até seu adequado aproveitamento em  
outro cargo.  
V - os cargos em comissão serão exercidos  

privativamente por servidor ativo ocupante de  
cargo de carreira técnica ou profissional, exceto  
os de confiança direta do Presidente da República,  
do Primeiro-Ministro, Ministro de Estado e da  
autoridade máxima da entidade da administração indireta.  
Parágrafo Único - O poder Legislativo e o  
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Poder Judiciário estabelecerão critérios próprios  
de provimento dos cargos em comissão, de confiança  
direta dos seus dirigentes". 

Justificativa: 
A redação que propomos para o art. 63 do Substitutivo do Relator visa adequar os seus dispositivos com a 
circunstância da existência de um único regime de trabalho no serviço público.  
Possibilita, também, tratamento igualitário no concernente aos cargos em comissão, de confiança de dirigentes 
dos Poderes Legislativo e Judiciário.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28197 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Renumere-se o parágrafo único do art. 63 como item V. 

Justificativa: 
Não se justifica a previsão, em dispositivo apartado, da norma constante no parágrafo único do artigo 63.  
Entendemos que, por necessidade de coerência lógico-sistemática de apresentação de matéria, deva a norma 
do parágrafo único do art. 63 constar como item do mesmo artigo.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28327 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dá-se nova redação ao Parágrafo Único do Art. 63.  
Art. 63 - .............................. 
Parágrafo único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta do  
Presidente da República, Governador de Estado,  
Prefeito Municipal e da autoridade máxima de  
entidade da administração indireta. 

Justificativa: 
Entendemos que não só o Presidente da República, mas também os Governadores e Prefeitos, assim como a 
autoridade máxima da administração indireta, têm necessidade de auxiliares de estrita confiança para a 
tranquilidade e segurança no exercício de seus mandatos, por sabemos da necessidade premente de manter a 
chamada “discrição” em atos de interesse público ainda não divulgados, visando a proteção do próprio 
empreendimento a que se propõe. Ademais nem sempre se tem disponível servidores qualificados para 
determinadas áreas de interesse da administração.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29399 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 45  

 

Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 63  
No Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, adicione-se ao artigo 63, com seu  
§ 1o., o que consta abaixo, renumerando-se o  
parágrafo único existente como parágrafo segundo.  
Art. 63 - ............................. 
§ 1o. - O servidor público da administração  
direta e das autarquias ocupará cargo público e o  
servidor público das empresas públicas, das  
sociedades de economia mista e das fundações  
públicas ocupará emprego público. 

Justificativa: 
A redação do Art. 63 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, só de forma indireta e subjetiva, deixa 
transparecer a diferença entre cargo público e emprego público. A presente emenda destina-se, não só a melhor 
definir o servidor público, como também, e, principalmente, a distinguir o cargo público do emprego público, com 
absoluta clareza.  
Parecer:   

   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que procuramos 
adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30451 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado - Parágrafo único do art. 63  
Dar ao parágrafo Único do art. 63 a redação seguinte:  
Art.63 - ......................................  
Parágrafo Único - Os cargos em comissão do  
poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta da  
autoridade nomeante. 

Justificativa: 
O texto atual privilegia tão somente o Presidente da República, Ministro e Administração indireta. A regra deve 
abranger, também governadores e Prefeitos, daí porque, a necessidade de texto genérico.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30589 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado - Parágrafo único do art. 63  
Dar ao parágrafo único do Art. 63 a redação seguinte:  
Art. 63 - ............................... 
Parágrafo único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta da  
autoridade nomeante. 

Justificativa: 
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O texto atual privilegia tão somente o Presidente da República, Ministros e Administração indireta. A regra deve 
abranger, também governadores e Prefeitos, dai porque, a necessidade de texto genérico.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30782 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo único do art. 63  
Adite-se, ao final do Parágrafo Único do  
Artigo 63 do Projeto, a seguinte expressão:  
"... e inativos de nível superior,  
aposentados por tempo de serviço e que tenham  
menos de 70 anos de idade." 

Justificativa: 
A Administração Pública não pode prescindir da colaboração de muitos funcionários aposentados que, embora 
beneficiados com o instituto da aposentadoria por tempo de serviço, ainda podem prestar valiosíssima 
colaboração à repartição pública, por força da grande experiência adquirida durante trinta e cinco anos de 
serviço.  
Por outro lado, seria ilógico que a Administração efetuasse a dispensa em massa, de uma única vez, de quase 
todos os ocupantes de cargos D.A.S, que seriam ocupados simultaneamente por funcionários ainda 
inexperientes com sérios riscos para o bom funcionamento da máquina administrativa.  
Além do mais, a mesma ora apresentada, além de garantir o necessário equilíbrio do próprio funcionamento da 
administração pública, garantindo o alcance, em ritmo normal de seus objetos, virá premiar àqueles que muito 
contribuíram para o êxito das diretrizes norteadas pelo Governo.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30973 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo único do art. 63 do Projeto. 

Justificativa: 
A restrição estabelecida nesse artigo quanto ao recrutamento para prover cargos em comissão é incompatível 
com a própria natureza do tipo de cargo.  
Implica cerceamento redutor da liberdade de escolha, própria de quem tem direito a promover o preenchimento 
desses cargos.  
Ademais, institui privilégio em prol dos ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nem sempre com 
proveito para o serviço público.  
À Constituição não cabe fomentar, artificiosamente, a sacralização do estamento burocrático.  
O dispositivo em apreço implica, além do mais, num autêntico, mas improcedente, prejuízo à competência 
política para prover adequadamente os cargos.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31307 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: § Único do Art. 63  
Dar ao parágrafo único do art. 63 a redação seguinte:  
Art. 63 - ............................ 
Parágrafo Único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta da  
autoridade nomeante. 

Justificativa: 
O texto atual privilegia tão somente o Presidente da República, Ministros e Administração indireta. A regra deve 
abranger, também, governadores e Prefeitos, daí por que a necessidade de texto genérico.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31510 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Emenda Constitucional de acréscimo ao  
parágrafo único do artigo 63 do substitutivo do  
projeto apresentado pelo relator, dep. Bernardo Cabral:  
"... exceto os servidores inativos do Quadro  
de Carreira, de nível Superior, aposentados por  
tempo de serviço e que tenham menos de 70 anos de idade." 

Justificativa: 
A Administração Pública não pode prescindir da colaboração de muitos funcionários aposentados que, embora 
beneficiados com o instituto da aposentadoria por tempo de serviço, ainda podem prestar valiosíssima 
colaboração à repartição pública, por força da grande experiência adquirida durante trinta e cinco anos de 
serviço.  
Por outro lado, seria ilógico que a Administração efetuasse a dispensa em massa, de uma única vez, de quase 
todos os ocupantes de cargos D.A.S, que seriam ocupados simultaneamente por funcionários ainda 
inexperientes com sérios riscos para o bom funcionamento da máquina administrativa.  
Além do mais, a mesma ora apresentada, além de garantir o necessário equilíbrio do próprio funcionamento da 
administração pública, garantindo o alcance, em ritmo normal de seus objetos, virá premiar àqueles que muito 
contribuíram para o êxito das diretrizes norteadas pelo Governo.  
Pelas razões expostas, aguardo um momento de reflexão dos meus pares, a fim de que a presente emenda seja 
aprovada.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31840 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo Emendado  
Propõe acréscimo ao Parágrafo único do artigo  
63, com a seguinte redação:  
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Parágrafo único - ... "exceto os servidores  
inativos do Quadro de Carreira, de Nível Superior,  
aposentados por tempo de serviço e que tenham  
menos de 70 anos de idade". 

Justificativa: 
A Administração Pública não pode prescindir da colaboração de muitos funcionários aposentados que, embora 
beneficiados com o instituto da aposentadoria por tempo de serviço, ainda podem prestar valiosíssima 
colaboração à repartição pública, por força da grande experiência adquirida durante trinta e cinco anos de 
serviço.  
Por outro lado, seria ilógico que a Administração efetuasse a dispensa em massa, de uma única vez, de quase 
todos os ocupantes de cargos D.A.S, que seriam ocupados simultaneamente por funcionários ainda 
inexperientes com sérios riscos para o bom funcionamento da máquina administrativa.  
Além do mais, a mesma ora apresentada, além de garantir o necessário equilíbrio do próprio funcionamento da 
administração pública, garantindo o alcance, em ritmo normal de seus objetos, virá premiar àqueles que muito 
contribuíram para o êxito das diretrizes norteadas pelo Governo.  
Pelas razões expostas, aguardo um momento de reflexão dos meus pares, a fim de que a presente emenda seja 
aprovada.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32193 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO VIII DO  
TÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO VIII DO  
TÍTULO DE CONSTITUÇÃO DO RELADOR CONSTITUINTE  
BERNADO CABRAL, PELA SEGUINTE REDAÇÃO:  
[...] 
SEÇÃO II  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS  
Art. 59 - O servidor público desempenha  
função social relevante, devendo, no exercício dos  
seus misteres, observar conduta de probidade e de  
respeito e zelo aos direitos individuais e  
coletivos, aplicando-se-lhe, além das disposições  
constantes do art. 7o., as seguintes:  
I - os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei;  
II - O ingresso no serviço público, sob  
qualquer regime, dependerá sempre de aprovação  
prévia em concurso público de provas ou de provas  
e títulos;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios Instituição no âmbito de sua  
competência, regime jurídico único para seus  
servidores;  
IV - são estáveis, após dois anos de efetivo  
exercício, os servidores nomeados por concursos,  
nos termos do item II supra. Extinto o cargo ou  
declarada a sua desnecessidade por ato do Poder  
Executivo, o funcionário estável ficará em  
disponibilidade remunerada, com vencimento  
proporcionais ao tempo de serviço, até seu  
adequado aproveitamento em outro cargo.  
Parágrafo único - Os cargos em comissão do  

Poder Executivo serão exercido privativamente por  
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servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta do  
Presidente da República, do Primeiro-Ministro,  
Ministro de Estado e da autoridade máxima de  
entidade da administração indireta.  
Art. 60 - É vedada a acumulação remunerada de  
cargos e funções públicas, exceto:  
I - a de dois cargos de professor;  
II - a de um cargo de professor com um  
técnico ou científico;  
III - a de juiz com um cargo de professor;  
IV - a de dois cargos privativos de médico:  
§ 1o. - Em qualquer nos casos a acumulação  
somente é permitida quando houver compatibilidade  
de horário e correlação de matéria.  
§ 2o. - A proibição de acumular estende-se a  
cargos, ou funções em autarquias, empresas  
públicas, sociedade de economia mista e fundações  
públicas.  
Art. 61 - O servidor será aposentado:  
I - por invalidez;  
II - compulsoriamente, aos setenta anos;  
III - voluntariamente, após trinta e cinco  
anos de serviço para o homem para a mulher.  
§ 1o. - Não haverá aposentadoria em cargos,  
funções ou empregos temporários, mas o tempo de  
serviços assim prestado será certificado para  
efeito de aposentadoria.  
§ 2o. - Lei complementar poderá estabelecer  
exceções ao disposto neste artigo no caso de  
exercício de atividades consideradas penosas,  
insalubres ou perigosas.  
Art. 62 - Os proventos da aposentadoria serão:  
I - integrais, quando o servidor:  
a) - contar com o tempo de serviço exigido  
nesta Constituição;  
b) - sofrer invalidez permanente, por  
acidente em serviço, por moléstia profissional ou  
doença grave, contagiosa ou incurável,  
especificada em lei;  
II - proporcionais ao tempo de serviço, nos  
demais casos.  
Art. 63 - Os proventos da inatividade serão  
revistos, na mesma proporção e na mesma data,  
sempre que se modificar a remuneração dos  
servidores em atividade, bem como sempre que for  
transformado ou reclassificado o cargo ou função  
em que se deu a aposentadoria ou a reforma.  
Art. 64 - A lei definirá as considerações  
referentes a aposentadoria do servidor civil,  
inclusive quanto a pensões, ao exercício de  
mandato eletivo por servidor público, a sua  
associação, direitos, deveres, estabilidade e demissão.  
[...] 

Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática como 
surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se revelassem em 
toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das minúcias casuísticas, e, 
muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de matéria-prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos apenas 
desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição uma nova 
consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e reguladoras às leis 
complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes tradicionais da nossa Sociedade – a 
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liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem 
Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam para a construção de um grande país.  
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital surgirá um 
renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, ascender a níveis de vida 
mais elevados.  
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:32276 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
O parágrafo único do Art. 63 do Substitutivo  
do Relator passa a ter a seguinte redação:  
Art. 63 - .......................... 
I - .................................. 
II - ................................. 
III - ................................ 
IV - ................................ 
Parágrafo único - os cargos em comissão ou  
função de confiança serão exercidos privativamente  
por servidor ocupante de cargo de carreira técnica  
ou profissional, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgão ou entidade, da  
administração direta ou indireta. 

Justificativa: 
O dispositivo emendado, por si só autoexplicativo, e restabelece o texto oriundo da Comissão da ordem Social, 
abrangendo toda a administração pública, direta e indireta.  
Parecer:   

   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32859 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 63:  
"Art. 63 - ................................ 
Parágrafo Único - Os cargos em comissão do  
Poder Executivo, da União, dos Estados e dos  
Municípios, serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta do  
Presidente da República, do Primeiro-Ministro,  
Ministro de Estado, Governador, Prefeito e da  
autoridade máxima de entidade da administração  
indireta". 

Justificativa: 
Da forma como redigida no projeto de constituição, se aprovada, governadores e prefeitos ficariam impedidos de 
se verem assessorados por pessoas de confiança, o que poderia até inviabilizar suas administrações. Nem 
mesmo secretários de Estado ou secretários municipais poderiam ser escolhidos livremente.  
Parecer:   

   O disposto no art.63, parágrafo único traz em seu bojo uma rigidez necessária para o bom andamento da 
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administração pública que tem ótimos profissionais e precisam ser valorizados. A prática, atualmente, vem 
colocando-os sempre em segundo plano desperdiçando-se assim uma mão-de-obra competente. 
   
   EMENDA:33005 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Título IV, Cap. VIII, Seção II:  
Dê-se ao parágrafo único do art. 63 do  
Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional lotados no órgão, ou do quadro  
permanente da entidade públicas, atendidos os  
requisitos de competência e experiência, exceto os  
de chefia de gabinete e assessores da autoridade  
máxima dos mesmos." 

Justificativa: 
O artigo do projeto, tal qual apresentado é completamente inócuo, pois sua parte final anula a parte inicial.  
O serviço público perdeu muito da sua consistência e de sua vivência e memória nos últimos pelo hábito que se 
desenvolveu da admissão de pessoas de fora do contexto para o exercício de funções de direção, chefia e de 
confiança. Além disso, foi afetada no cerne a possibilidade de profissionalização do serviço público, que, sendo 
da carreira, não tem acesso àquelas funções mais nobres no setor público.  
A medida ora proposta tem o condão de favorecer o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pelo 
setor público ao povo em geral, pela alocação de pessoas do quadro, com vivência e experiências nas atividades 
do órgão, nos postos de comando ou de confiança.  
Parecer:   

   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento ou conflito 
com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33843 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 63, § único.  
Dê-se, ao parágrafo único do Art. 63, a  
seguinte redação:  
"Parágrafo único - Os cargos em comissão ou  
as funções de confiança serão exercidos  
privativamente por servidor ocupante de cargo de  
carreira técnica ou profissional, exceto os de  
confiança direta da autoridade máxima de cada  
órgão ou entidade". 

Justificativa: 
Seguindo o princípio de igualdade entre os Poderes, estende-se a norma a todos os Poderes, não apenas ao 
Executivo.  
Busca-se, com a redação proposta, eliminar a vedação de que até mesmo os Governadores de Estado e os 
Prefeitos possam nomear pessoas de sua confiança para ocupar alguns cargos de exclusivo interesse da 
Administração.  
Parecer:   

   Concordamos, em parte, com os objetivos da emenda, expressão na sua fortificação. Preferimos, no entanto, 
por deixar à lei ordinária regulamentar o assunto, tendo em conta, ainda, o que preceitua o artigo 58 do 
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Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34396 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo único do art. 63, do  
Substitutivo do Relator, do Projeto de Constituição. 

Justificativa: 
Não é matéria constitucional, e, sim, de organização do quadro de pessoal de cada órgão público.  
Certos cargos em comissão devem ser reservados a ocupantes de determinadas carreiras. Outros cargos não 
comportam tal vinculação, dado não corresponderem as funções específicas de uma determinada carreira.  
Tais situações devem ser verificadas em cada caso concreto, pelo legislador ordinário, não comportamento 
solução uniforme imposta pela Constituição.  
É absurdo das soluções iguais para problemas diferentes.  
Parecer:   

   O disposto no art.63, parágrafo único traz em seu bojo uma rigidez necessária para o bom andamento da 
administração pública que tem ótimos profissionais e precisam ser valorizados. A prática, atualmente, vem 
colocando-os sempre em segundo plano desperdiçando-se assim uma mão-de-obra competente. 
   
   EMENDA:34666 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
§ suprima-se o art. 63.  
§ o item I do art. 63 passa a "caput" do artigo.  
§ o item II, passa a § 1o.  
§ o item IV, passa a § 2o.  
§ o item III passa a § 3o.  
§ o parágrafo único passa § 4o. 

Justificativa: 
A redação proposta vem revestida de melhor técnica legislativa, o que torna o dispositivo mais claro e objetivo. 
Parecer:   

   Concordamos com as modificações em relação aos itens I, II, IV, III, e parágrafo único. Com referência à 
supressão do caput do artigo 63, estamos também de acordo, desde que seu conteúdo passe a figurar dentro de 
um novo parágrafo ser criado no  
texto. 
   
   EMENDA:35022 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 63:  
Art. 63 - ..................................  
§ - É vedado ao servidor público investido em  
cargo de confiança ou demissível "ad nutum", bem  
como ao empregado da administração indireta, o  
exercício de função de representação ou direção  
partidária. 
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Justificativa: 
A emenda contribui para garantir a profissionalização do serviço público e dar nitidez desejável à fronteira entre 
administração pública e máquina partidária.  
Parecer:   

   Pela aprovação. A supressão já foi realizada no Substitutivo do relator. 
   
   
   EMENDA:33998 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IV  
Da Organização Do Estado  
[...] 
Seção II  
Dos Servidores Públicos Civis  
Art. 63. Aplicam-se aos servidores públicos  
civis, além das disposições constantes do art.  
7o., as seguintes normas específicas:  
I - os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei;  
II - o ingresso no serviço público, sob  
qualquer regime, dependerá sempre de aprovação  
prévia em concurso público de provas ou de provas  
e títulos;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios instituirão no âmbito de sua  
competência, regime jurídico único para seus  
servidores;  
IV - são estáveis, após dois anos de efetivo  
exercício, os servidores nomeados por concurso.  
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade  
por ato do Poder Executivo, o funcionário estável  
ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, até  
seu adequado aproveitamento em outro cargo.  
V - o direito à livre associação sindical e o  
de greve, na forma de lei.  
Parágrafo único. Os cargos em comissão do  

Poder Executivo serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os de confiança direta do  
Presidente da República, do Primeiro-Ministro,  
Ministro de Estado e da autoridade máxima de  
entidade da administração indireta.  
[...] 

Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito do tema, 
as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização 
adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados, tendo em vista o Substitutivo do 
ilustre Relator.  
Parecer:   

   A Emenda não concorre para o aperfeiçoamento do Substitutivo. Pelo contrário, contraria a filosofia e as 
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diretrizes que procuramos adotar na elaboração do texto do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00141 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
TÍTULO III-CAPÍTULO VII-SEÇÃO II-ARTIGO 45-  
PARÁGRAFO 5o.  
§ 5o.: Os cargos em comissões e funções de  
confiança, farão parte dos planos de carreira, de  
forma a garantir o seu exercício privativo por  
servidor público conforme as linhas de atribuição  
técnica, com exceção do primeiro nível,  
diretamente subordinado à autoridade política. 

Justificativa: 
Esta emenda busca resgatar o espírito integral do substitutivo n° 1 do Relator, aonde se objetiva dar caráter 
profissional à administração pública, reservando para os servidores os cargos em comissão e funções de 
confiança, do 2° escalão para baixo, preservando os planos de carreira.  
Esta é uma questão central para qualquer forma de governo que queira reforçar o Poder Legislativo, retirando do 
Executivo um dos instrumentos mais usados pela prática clientelista.  
Parecer:   

   A Emenda pretende alterar a redação do parágrafo 5o. de Art. 45 no sentido de que os cargos em comissão e 
função de confiança façam parte dos planos de carreira. Trata-se, na realidade, de uma proposta que visa a 
profissionalização da administração pública. Na verdade, a melhor de profissionalizar é instituir o Plano de 
Carreira e reduzir aos indispensáveis os cargos em comissão. Em que o pese a argumentação do autor, estamos 
convencidos que o dispositivo constante no nosso projeto contenha de maneira satisfatória o disciplinamento a 
que o autor visa, razão pela qual somos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00613 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   

   O § 5o. do art. 45 passa ater a seguinte redação:  
§ 5o. - Os cargos em Comissão e função de  
Confiança na administração pública serão exercidos  
por servidores ocupantes de cargo de carreira  
técnica ou profissional, admitindo que até o máximo  
de 2% do total dos mencionados cargos e funções  
comissionados ou de confiança sejam ocupados por  
pessoas estranhas aos quadros de carreira. 

Justificativa: 
Com a presente emenda procura-se valorizar os servidores pertencentes aos quadros de carreira, evitando-se o 
protecionismo e o sinecurismo existentes em muitos órgãos que ampliam os seus cargos para satisfazer 
interesses eleitoreiros, visíveis no seu provimento por pessoas sem compromissos com a instituição a que 
ocasionalmente pertencem.  
Parecer:   

   A presente emenda altera o parágrafo 5o. do art. 45.  
Pretende o autor, desse modo, valorizar os servidores pertencentes aos quadros de carreira, a fim de evitar o 
protecionismo existente em muitos órgãos, cujos titulares ampliam o número de cargos para satisfazer interesses 
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eleitoreiros. Concordamos com a intenção do ilustre proponente, mas entendemos que a redação por nós 
proposta satisfaz plenamente seu objetivo e contempla satisfatoriamente a pretensão do autor.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01024 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Suprima-se do § 5o. do art. 45 o termo  
"preferencialmente". 

Justificativa: 
A desastrada inclusão do citado termo, na versão final do Projeto de Constituição, permite uma interpretação 
distorcida do dispositivo. Com efeito, o que se pretende é assegurar que, nos casos e condições previstos em lei 
– e apenas nestes – os cargos em comissão e funções de confiança na Administração Pública sejam exercidos 
por servidores de carreira técnica ou profissional, nos termos da lei.  
Essa é, precisamente, a norma hoje vigente, vez que o recente Decreto-lei n° 2.403, de 21 de dezembro de 
1987, dispõe: 
“Art. 2° ............................................ 
II – exercício de cargos em comissão exclusivamente por funcionários integrantes das carreiras, ressaltados os 
casos expressos nesta Decreto-lei.  
E, a seguir, acrescenta: 
“Art. 4° Os cargos em comissão são de recrutamento amplo ou restrito.  
§ 1° Os cargos em comissão são de recrutamento amplo são de livre nomeação e exoneração pela autoridade 
competente.  
§ 2° Os cargos em comissão de recrutamento restrito são vinculados a carreiras”. 
A inserção do termo “preferencialmente” retira o caráter imperativo da norma, permitindo que, ainda que se trate 
de cargo que a lei classifique como se recrutando restrito, possa a autoridade administrativa indicar qualquer 
pessoa para provê-lo, tornando assim inócua a previsão legal, já que nenhum cargo poderá ser efetivamente 
privativo de qualquer carreira, ante o caráter meramente preferencial e não mais exclusivo de seu provimento por 
clientela definida em lei, quando esta o defina como de provimento restrito.  
Desse modo, o objetivo do dispositivo legal vigente vincular o provimento de determinados cargos vê-se por 
inteiro frustrado, tornando desde logo inconstitucionais os artigos citados do referido diploma legal, o que 
entendemos absolutamente contraindicado, face ao caráter claramente moralizados da norma recém-criada, 
cujos benefícios para a eficiência e probidade da Administração Pública são patentes.  
Parecer:   

   Emenda ao § 5o.do art. 45, no sentido de suprimir o advérbio "preferencialmente" do seu contexto.  
A questão do servidor público ainda não amadureceu em seus diversos aspectos institucionais, neste País, a 
ponto de se adotar uma postura conceptualmente inflexível, que não dê margem a ajustes que se façam 
necessários ao longo da implementação do sistema do mérito.  
Pela REJEIÇÃO. 
   

   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 VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
[...] 
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SEÇÃO II 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 
Art. 44. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei. 
[...] 
Parágrafo 5º Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão 
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, 
nos casos e condições previstos em lei.  
[...]  

Assinaturas 

1. Waldeck Ornellas 
2. José Dutra 
3. Sadie Hauache 
4. Ézio Ferreira  
5. Carreu Benevides 
6. José Egreja  
7. Ricardo Izar 
8. Afif Domingos  
9. Jaime Paliarin 
10. Delfim Netto 
11. Farabulani Júnior  
12. Fausto Rocha 
13. Irapuan Costa Júnior  
14. Roberto Balestra  
15. Luiz Soyer  
16. Délio Braz  
17. Naphali Alves de Souza 
18. Jalles Fontoura  
19. Paulo Roberto Cunha  
20. Pedro Canedo  
21. Lúcia Vânia  
22. Nion Albernaz  
23. Fernando Cunha 
24. Antonio Cunha 
25. Djenal Gonçalves  
26. José Luorenço 
27. Luíz Eduardo  
28. Eraldo Tinoco  
29. Benito Gama 
30. Jorge Vianna 
31. Angelo Magalhaes  
32. Jonival Lucas 
33. Sérgio Brito  
34. Roberto Balestra  
35. Waldeck Ornélas  
36. Francisco Benjamim  
37. Etevaldo Nogueira  
38. João Alves 
39. Francisco Diógenes  
40. Antonio Carlos Mendes 

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  

51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  
88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  

102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 57  

 

152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
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  
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: 
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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: 
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:00420 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, do projeto, inc. V do artigo 38  
que diz o seguinte:  
"...os cargos em comissão e funções de  
confiança na administração pública serão  
exercidos, preferencialmente, por servidores  
ocupantes do cargo de carreira técnica ou  
profissional, nos casos e condições previstos em lei'. 

Justificativa: 
Cargos em comissão são cargos criados por lei, de livre nomeação e exoneração.  
O funcionário detentor de cargo em comissão é demissível “ad nutum”. Nessa categoria estão em todos os secretários 
municipais. Ora, obrigar-se a que tais cargos sejam, preferencialmente, ocupados por funcionários de carreira, significa 
alijar da colaboração para com a administração pública, grande contingente de bons profissionais não vinculados ao 
serviço público e que podem, por determinado tempo, emprestar o brilho de sua inteligência à gestão dos negócios 
públicos.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 59  

 

Considere-se, ainda, que a alternância do poder leva a mudança da mentalidade administrativa, sendo mister que a nova 
equipe reflita o pensamento do novo administrador, com ele se identifique e harmoniza.  
Conclui-se, iniludivelmente, que os cargos em comissão têm que continuar a ser mantidos livres de grilhões, sem a 
alternância de poder não será levada à prática.  
Eis por que sugerimos a supressão do § 5°, do artigo 44 do Projeto.  
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o inciso V do art. 38 que trata do preenchimento de cargos em comissão e funções de  
confiança.  
Os argumentos apresentados pelo autor da emenda no sentido de que o dispositivo seria um "grilhão" na administração 
pública, não merecem, a meu ver, acolhida.  
E, por isso, opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00563 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Suprima-se do item V do art.38 o advérbio  
"preferencialmente". 

Justificativa: 
Esse advérbio torna o dispositivo complemente inócuo, eis que invalida a intenção constitucional de assegurar os cargos 
em comissão e funções de confiança aos ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional.  
Em todos os sistemas de carreiras em qualquer país que institucionalizou o sistema do mérito como o mais adequado à 
eficiência e eficácia do setor público os cargos de direção, de chefia e assemelhados são reservados para aqueles que 
estão evoluindo em carreiras técnico-profissionais, exatamente porque considero essa prática como o primado da 
profissionalização do serviço público. Mesmo em nosso País essa prática já vem sendo adotaria com sucesso 
indiscutível, como só ser o caso do Banco do Brasil, do Itamaraty, da Petrobrás, entre outros facilmente identificáveis.  
Por isso mesmo esse adverbio não pode permanecer incrustado no citado item. Do contrário atravessamos o século vinte 
sem a institucionalização de procedimentos conducentes ao sistema do mérito a á profissionalização do servidor público.  
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir a palavra "preferencialmente" inscrita no inciso V do art. 38. O dispositivo trata do  
preenchimento de cargos em comissão e funções de confiança "preferencialmente" por ocupantes de cargos de carreira.  
Julgamos, porém, que o texto deve permanecer tal como aprovado no 1o. turno de votação para que a administração 
pública disponha de alguma flexibilidade de operação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00634 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   Suprimir do Artigo 38, inciso V, a palavra  
"preferencialmente", passando o referido inciso a  
ter a seguinte redação:  
Art. 38 - V - Os cargos em comissão e  
funções de confiança serão exercidos, por  
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica  
ou profissional, nos casos e condições previstos  
em lei; 

Justificativa: 
Além de um incentivo aos ocupantes de cargos públicos, a máquina administrativa ficaria mais agilizada pois passaria 
contar com servidores com experiência na função.  
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir a palavra "preferencialmente" inscrita no inciso V do art. 38. O dispositivo trata do  
preenchimento de cargos em comissão e funções de confiança "preferencialmente" por ocupantes de cargos de carreira.  
Julgamos, porém, que o texto deve permanecer tal como aprovado no 1o. turno de votação para que a administração 
pública disponha de alguma flexibilidade de operação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00789 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 38, inciso V - o termo  
"preferencialmente". 

Justificativa: 
O Servidor Público brasileiro atinge, atualmente, talvez o seu mais baixo nível de autoestima, perante a sociedade, o 
servidor apresenta-se ou é apresentado como o grande responsável pela situação econômica do País. Além de mal 
remunerado, mal treinado, mal assistido, o servidor público civil e militar é humilhado pelo próprio patrão – o Governo – 
sendo a única categoria profissional a ter seus vencimentos sob os mais diferentes argumentos, todos improcedentes.  
O argumento de que o Servidor Público é despreparado, na verdade, é utilizado para escamotear o mau aproveitamento 
dos servidores já existentes, a contratação irregular de outros, o apadrinhamento, o nepotismo, o conchavo cada vez que 
uma autoridade traz alguém estranho aos quadros da repartição para ocupar um cargo de confiança, está passando um 
atestado de incompetência aos servidores de carreira daquela repartição.  
Algumas empresas brasileiras, todas como eficientes, têm todos os seus cargos ocupados por funcionários de carreira, 
assim é na Petrobras, no Banco do Brasil, no Banco Central etc. Alguns órgãos da Administração Direta, como a Receita 
Federal, o Itamaraty, as Forças Armadas, têm todos os cargos ocupados por integrantes de seus próprios quadros.  
Não se justifica, portanto, a manutenção do termo “preferencialmente” no citado artigo, considera-se também que, 
mantida tal palavra, o artigo será inócuo, perdendo qualquer significado da permanência no texto constitucional.  
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir a palavra "preferencialmente" inscrita no inciso V do art. 38. O dispositivo trata do  
preenchimento de cargos em comissão e funções de confiança "preferencialmente" por ocupantes de cargos de carreira.  
Julgamos, porém, que o texto deve permanecer tal como aprovado no 1o. turno de votação para que a administração 
pública disponha de alguma flexibilidade de operação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01779 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   

   Art. 38, V - Projeto (B)  
Suprimir no inciso V, do art. 38, a palavra  
"preferencialmente"". 

Justificativa: 
Os cargos em comissão e as funções de confiança constituem os níveis mais elevados nas carreiras que integram o 
serviço público. Constante os planos de desenvolvimento da carreira, que têm por pressupostos a valorização e a 
profissionalização dos servidores públicos, é importante estabelecer a perspectiva de que os servidores mais capazes 
possam galgar como parte inerente a sua carreira funcional os mais altos postos da administração pública.  
O corolário dessa política de pessoal é o de que a escolha daqueles que devam ocupar aqueles postos seja feita 
obrigatoriamente entre os servidores integrantes das carreiras técnicas ou profissionais do serviço público, valorizando os 
mais capacitados. Atribuindo-se apenas a “preferência”, para esses servidores como está redigido no inciso, não há a 
garantia de que esta política de pessoal possa ser efetivada, vez que as práticas existentes no recrutamento e provimento 
dos cargos em comissão e funções de confiança, nem sempre se baseia na valorização do mérito e da capacitação 
técnica ou profissional.  
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir a palavra "preferencialmente" inscrita no inciso V do art. 38. O dispositivo trata do  
preenchimento de cargos em comissão e funções de confiança "preferencialmente" por ocupantes de cargos de carreira.  
Julgamos, porém, que o texto deve permanecer tal como aprovado no 1o. turno de votação para que a administração 
pública disponha de alguma flexibilidade de operação.  
Pela rejeição. 

___________________________________________________________________ 
 

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

 

 


