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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: 

[...] 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 14ª e 16ª reuniões extraordinárias, da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos, notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas em 4/5/1987 e 
5/5/1987 respectivamente. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 
 

                                                      
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.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.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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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS – VIIA. 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 2º - A Constituição assegura aos trabalhadores e aos servidores públicos civis, 

federais, estaduais e municipais, independente de lei, os seguintes direitos, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XXII - proibição de locação e sublocação de mão-de-obra e de contratação de 

trabalhadores avulsos ou temporários para a execução de trabalho de natureza 

permanente ou sazonal; 

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 2º - São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos e aos 

servidores públicos civis, federais, estaduais e municipais, e a todos os demais, 

independentemente de lei, os seguintes direitos, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social:  

[...] 

XXIII - proibição de locação e sublocação de mão-de-obra e de contratação de 

trabalhadores avulsos ou temporários para a execução de trabalho de natureza 

permanente ou sazonal; 

[...] 

 

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

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

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

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

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

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

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE H – A matéria não foi localizada nesta Fase. 

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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Anteprojeto da 
comissão 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Não foram localizadas emendas. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 44, § 8º. 

 

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 

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

[...] 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

[...] 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

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: 

[...] 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

[...] 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

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

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

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

ao seguinte: 

[...] 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

[...] 
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00104 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
"Art. 2-XXII Proibição de locação e  
sublocação de mão-de-obra e de contratação de  
trabalhadores avulsos ou temporários para a  
execução de trabalho de natureza permanente." 
Justificativa: 
A supressão do termo sazonal é de interesse da força ativa de trabalho que eventualmente se 
encontre desempregada. Um certo coeficiente de desemprego existe, quase normalmente, em todas 
as Nações. 
Não há porque fugir à essa realidade. Qual a conveniência de não contratar sazonalmente esta força 
de trabalho? 
Parecer:   
   A emenda ora em análise suprime do art. 2, item XXII a expressão "sazonal".  
Sua exclusão atingirá especialmente o trabalhador rural que continuará sendo explorado para 
execução de trabalho nos variados ciclos da agricultura.  
Entendemos também que a locação e sublocação temporária, que recruta principalmente os 
desempregados, é tão injusta quanto a permanente. Todos temos conhecimento que é esse um caso 
típico da exploração do homem pelo homem, portanto, deve ser rechaçado.  
Diante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:00193 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 2o., item XXII do Anteprojeto  
da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos, a seguinte redação:  
- É permitida a celebração de contrato de  
serviços, ainda que permanentes ou temporários com  
pessoas físicas ou jurídicas, desde que, quanto a  
estas, o contrato não se confunda com a respectiva  
atividade fim." 
Justificativa 
A atividade econômica realiza-se através da produção de bens e da prestação de serviços. Quanto 
mais desenvolvida a sociedade mais se tem acentuado, no mundo contemporâneo, o setor de 
serviços. O texto constitucional, no que diz respeito à organização do trabalho deve buscar assegurar 

                                                      
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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aos trabalhadores, além dos direitos já consagrados, novas conquistas que visem à melhoria da sua 
condição social. Quanto à ordem econômica e social uma das finalidades do Estado, que deve 
merecer expresso amparo constitucional, é a expansão das oportunidades de emprego. 
O setor de serviços, hoje, constitui importante segmento do mercado de trabalho, e abarca, por 
exemplo, desde as atividades típicas dos profissionais liberais como advogados, médicos, dentistas, 
etc.; até outras formas nas quais a atividade-fim de uma empresa depende de diversas atividades-
meios. São formas de trabalho dissociadas dos objetivos da empresa, ou instituição, seja pública ou 
privada, mas sem as quais não se logrará atingir objeto da empresa ou da instituição e nem mesmo o 
cumprimento da lei. 
Ora é um hospital, cuja finalidade é relacionada com a saúde e a proteção à vida, que contrata numa 
empresa especializada de serviços de limpeza, asseio e conservação. Ou uma instituição financeira, 
que contrata serviços de restaurante para seus professores, alunos e funcionários; ou ainda uma 
empresa de aviação comercial, que contrata, às vezes em cada Aeroporto, uma firma para a limpeza 
de suas aeronaves. 
É óbvio que tais serviços não podem ser confundidos com a atividade-fim, em nenhum dos casos 
apontados. Não seria justo e daria margem à fraudes e abusos se fosse facultado a uma metalúrgica, 
por exemplo, a locação de outra empresa que lhe fornecesse operários metalúrgicos. Mas claro está, 
desde logo, que muitas vezes, ou quase sempre não será de interesse, quer social, quer econômico, 
que a metalúrgica mantenha um restaurante próprio, ou um departamento médico, ou uma equipe de 
funcionários só para tratarem da limpeza de suas instalações. Todas essas atividades, sejam 
temporárias ou permanentes, podem inúmeras firmas especializadas, sem que isso signifique burla 
aos direitos dos trabalhadores. 
As prestadoras de serviços, pois, são verdadeiras empresas, atividade corriqueira e crescente no 
mundo de hoje, que não podem ser vistas como simples intermediárias de mão-de-obra, visto que: 
a) Admitem, assalariam e dirigem a prestação pessoal ou coletiva de serviços, dando treinamento 
profissional a seus empregados; 
b) Assumem os riscos da atividade econômica; 
c) Utilizam máquinas, métodos e equipamentos, produtos e técnicas, adequadas a cada espécie de 
serviço contratado; 
d) Respondem integralmente pelos salários, encargos e tributos. 
e) Restringir estas atividades proibindo a locação de serviços, sejam permanentes ou temporários, 
significaria um retrocesso econômico-social, cujas maiores e mais danosas consequências que 
recairiam sobre a classe trabalhadora que ficaria privada de um novo moderno e eficaz meio de 
absorção de mão-de-obra. 
A nova Constituição deve ser um reflexo da realidade social do País e uma forma de convivência 
entre o Estado e a Nação que o constitui. O Brasil de hoje, assolado por gravíssimos problemas 
econômicos, não pode correr o risco de aumentar dramaticamente a taxa de desemprego, 
inviabilizando uma atividade econômica fundamental de característica de qualquer país moderno e 
civilizado. 
Parecer:   
   O autor desta emenda propõe a permissão de celebração de contrato de locação de mão-de-obra, 
por pessoa jurídica, quando se trate de atividade diferente da atividade-fim da empresa.  
O anteprojeto veda qualquer locação de mão-de-obra em serviço de caráter permanente, atendendo 
ao desejo da totalidade das entidades representativas da classe trabalhadora, exaustivamente 
ouvidas sobre a matéria.  
Somos pela rejeição. 
 
   EMENDA:00471 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXII, do art. 2o., do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
"XXII - proibição de locação e sublocação de  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 8  

 

mão-de-obra e da contratação de trabalhadores  
avulsos ou temporários para execução de trabalho  
de natureza permanente ou sazonal por pessoa  
física ou por empresa prestadora de serviço". 
Justificativa: 
A vedação constante do referido dispositivo do Anteprojeto atende, indiscutivelmente, à necessidade 
de eliminarmos essa triste e hoje disseminada forma de exploração do trabalho, mediante locação, 
sublocação ou leasing de mão-de-obra. 
É preciso, porém, deixar bem explícito que essa prática, além de proibida, deve inibir a sobrevivência 
das empresas do setor, verdadeiras escravagistas do trabalho humano. 
Esse o objetivo da emenda que apresentamos. 
Parecer:   
   A Emenda procura dar mais consistência ao dispositivo ao incluir no preceito um seguimento 
importante do processo de exploração ignóbil da capacidade de trabalho de terceiros.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00042 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Art. 2o. XXIII - Proibição de locação e  
sublocação de mão-de-obra e de contratação de  
trabalhadores avulsos ou temporários para a  
execução de trabalho de natureza permanente. 
Justificativa: 
A supressão do termo “sazonal” é de interesse da força ativa de trabalho que eventualmente se 
encontre desempregada. Um certo coeficiente de desemprego existe, quase normalmente, em todas 
as Nações. 
Não há porque fugir à essa realidade. Qual a conveniência de não contratar sazonalmente esta força 
de trabalho? 
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda do nobre constituinte estabelece a proibição e sublocação de mão-de-obra e 
de contratação de trabalhadores avulsos ou temporários para à execução de trabalho de natureza 
permanente.  
A redação apresentada pelo autor da emenda conflita com a redação do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00739 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O artigo 11o. do capítulo "Dos Servidores  
Públicos Civis" do anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
passa ter as seguintes modificações:  
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Art. 11. ..................................  
I - ........................................  
"II - A primeira investidura em cargo, função  
ou emprego público, inclusive em sociedades mistas  
e empresas públicas, fundações governamentais ou  
entidades por estas instituídas ou das quais  
detenham o controle, dependerá de concurso público  
de provas ou de provas e títulos."  
a) - ........................................  
"e) - Na administração indireta admitir-se-á,  
para preenchimento de necessidade urgente e até a  
realização do concurso público, contrato  
temporário, não renovável e limitado a quatro  
meses improrrogáveis." 
Justificativa 
O princípio do concurso público é absolutamente indispensável para garantir-se não só a obtenção da 
mão de obra mais capacitada, mas também e sobretudo para assegurar o princípio da igualdade de 
acesso a cargas, funções e empregos públicos e a imparcialidade e neutralidade do aparelho 
governamental. Seria um contrassenso que o Poder Público estivesse obrigado a atender estes 
princípios apenas em relação à organização central do Estado e pudesse violá-lo mediante admissão 
livre destas exigências em suas entidades auxiliares, e tanto mais porque estas hoje representam um 
amplíssimo segmento da Administração Pública. 
E isto não fica evidenciado do texto do anteprojeto, que fala tão somente em toda administração 
pública, expressão que não abrange, necessariamente, órgãos da chamada administração indireta. 
Tais como, empresas públicas, fundações governamentais, etc. 
Admite-se, na alínea “e”, apenas, para preenchimento de necessidade urgente, contrato temporário, 
não renovável e limitando a quatro meses, até a realização de concurso público. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A disposição inicial já se contém no anteprojeto cuja redação é mais sintética. A segunda parte da 
proposta contraria o princípio geral da universalidade de concurso. 
   
   EMENDA:00747 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Público:  
1a. PARTE:  
- Acrescente-se incisos do art. 11o:  
XIV - Será estabelecido em lei especial da  
respectiva entidade de direito público o regime  
jurídico dos servidores admitidos para a prestação  
de serviços:  
I - em caráter de urgência até o  
preenchimento do cargo por concurso público;  
II - de natureza temporária;  
III - de natureza técnica especializada.  
a) no caso do inciso I o servidor será  
demissível "ad natum", não podendo a prestação de  
serviços ultrapassar o prazo improrrogável de um  
ano, sob pena de responsabilidade pessoal da  
autoridade imediatamente superior.  
b) para efeito do disposto neste artigo,  
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considera-se função técnica especializada a que  
exige formação superior e aplicação de  
conhecimentos de alto nível técnicos ou científicos.  
XV - Ressalvado o disposto no inciso XIV, é  
vedada a admissão de servidores, pela  
administração centralizada e autarquias, sob  
qualquer outro regime que não o especificamente  
aplicável aos funcionários públicos.  
2a. PARTE:  
- Acrescente-se ao inciso VII do art. 11. o seguinte:  
"... inclusive os servidores admitidos nos  
termos do inciso XIV, número III. 
Justificativa 
A presente emenda contém normas aplicáveis aos servidores da União, dos Estados e dos 
Municípios, incorporando ao texto constitucional as lições da doutrina e da experiência. 
Nessa conformidade, mantém o salutar princípio do concurso público para a primeira investidura do 
funcionário no serviço. 
O inciso XIV contempla um regime especial para regular o vínculo entre a Administração e o servidor 
admitido nas hipóteses excepcionais que enumera, evitando as conhecidas inconveniências do 
sistema estatuário e do trabalhista. 
A hipótese de admissão de servidor em caráter de urgência, demissível ad nutum e pelo prazo 
máximo de um ano, objetiva possibilitar à Administração o imediato preenchimento de cargos 
relacionados a atividade que, por sua própria natureza, não podem sofrer solução de continuidade. 
A definição dos serviços de natureza técnica especializada visa, a um só tempo, afastar dúvidas 
sobre a matéria e evitar que à guisa de técnicos especializado se admitam servidores cuja atividade 
profissional não envolva qualquer excepcionalidade a justificar a admissão por um regime especial. 
Parecer:   
   Os artigos 10, II e III e 18 do Substitutivo, que repetem iguais disposições do Anteprojeto, 
estabelecem critérios rígidos para a admissão ao serviço público, prevendo, inclusive o regime 
jurídico único para os servidores da administração direta. Visa-se com isso fechar, definitivamente, 
a porta para as contratações espúrias, ao apadrinhamento, ao nepotismo etc. Ora, aprovado que seja 
um plano de classificação de cargos coerente com as necessidades do serviço público não haverá 
necessidade de se facilitar essas contratações a curto prazo, pois sempre existirão servidores aptos 
para atender a demanda. 
   
   EMENDA:00894 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
Acrescentem-se ao art. 11 os seguintes  
parágrafos, numerado com § 1o. seu atual parágrafo único:  
"§ 2o. Independe de concurso o provimento de cargos:  
I - em comissão, assim considerados os de  
confiança e outros que a lei declare de livre  
nomeação e exoneração;  
II - em caráter interino, até o seu  
preenchimento mediante concurso público;  
III - de natureza temporária;  
§ 3o. No caso do item II do § 2o., o  
provimento não poderá ultrapassar o prazo de um  
ano, findo o qual seu ocupante será  
automaticamente exonerado.  
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§ 4o. A prestação de serviços de natureza  
temporária cessará, finda a causa que a  
determinou, não podendo exceder o prazo de dois anos.  
§ 5o. Os servidores admitidos para serviços  
de natureza temporária ficarão sujeitos a regime  
especial, definido em lei." 
Justificativa 
A emenda enumera o provimento de cargos, que, por sua natureza, devem ser excluídos da 
exigência de concurso. Além dos cargos em comissão, que, por definição. São de livre escolha, a 
emenda prevê a nomeação em caráter interino e a admissão para serviços de natureza temporária. A 
nomeação em caráter interino tem por fim evitar a descontinuidade do serviço, até que o cargo seja 
preenchido mediante concurso público. Para evitar abusos, prevê-se que o provimento por essa 
forma não ultrapassará o prazo de um ano, findo o qual o funcionário interino será automaticamente 
exonerado. 
Há serviços, por outro lado, que, por sua natureza transitória, justificam a dispensa de concurso. A 
administração ficaria de mãos atadas, se não pudesse se admitir servidores para trabalhos 
temporários, sem as formalidades de um concurso público. Muitas vezes a necessidade da admissão 
surge em situação da emergência, o que torna evidente a conveniência de deixar aberta essa 
possibilidade. Mas, para evitar que a situação temporária se eternize, fixou-se um prazo máximo de 
dois anos para a prestação de serviços nessas condições. Os servidores assim admitidos ficarão 
sujeitos a um regime especial, definido em lei, conforme propõe a emenda. 
Parecer:   
   Rejeitada. A proposta é incompatível com os princípios da universalidade do sistema e representa, 
por outro lado, um retrocesso do ponto de vista institucional. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:04248 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber. (Art. 86, parágrafo único)  
"Art. 86, Parágrafo único. Será estabelecida  
em lei especial da respectiva entidade de direito  
público o regime jurídico dos servidores admitidos  
para prestação de serviços, pelo prazo máximo de  
dois anos:  
I - em caráter de urgência, até o preenchimento do cargo por concurso público;  
II - de natureza temporária; ou  
III - de natureza técnico-especializada." 
Justificativa 
A sistemática prevista sujeita o administrador a uma disciplina rígida porquanto todo servidor só pode 
ser admitido por concurso. Esse rigor não se compadece com as necessidades da Administração que 
tem que ser atendida, frequentemente, de forma imediata, não permitindo o procedimento do 
concurso, por sai natureza demorada. 
A emenda visa a dar uma solução a essa problemática, ensejando a pronta admissão de pessoal 
que, todavia, não prestará serviço por mais de dois anos. 
Sem essa alternativa, o administrador poderá ficar, em certas emergências, imobilizado. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento nos termos do Substitutivo. 
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   EMENDA:09567 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se ao art. 86 do Projeto de  
Constituição aprovado pela Comissão de  
Sistematização os seguintes parágrafos.  
§ 1o. O disposto no item II deste artigo  
aplica-se às autarquias, empresas públicas,  
sociedades de economia mista e fundações  
instituídas ou mantidas pelo poder público.  
§ 2o. Somente em casos excepcionais e para  
atender a situações de emergência e de interesse  
público, poderão ser admitidos servidores em  
caráter provisório, por tempo determinado e  
improrrogável. 
Justificativa: 
O princípio de admissão por mérito, essencial à moralidade do serviço público, não pode ficar restrito 
à administração direta e autárquica, conforme se depreende do item II do art. 86 do Projeto de 
Constituição. 
O texto constitucional vigente contém disposição semelhante, que tem sido contornada através de 
recurso à contratação de pessoal por entidades paraestatais, as quais por serem dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado não estão adstritas ao cumprimento do preceito em tela. As 
estatais, por conseguinte, são, com raríssimas exceções, deficitárias e ineficazes, porquanto servem 
primordialmente ao objetivo de manter uma força de trabalho paga pelos cofres públicos, com 
elevados índices de remuneração, que não correspondem à natureza dos serviços prestas ou à 
qualificação profissional dos beneficiários. A admissão é feita segundo indicações de grupos políticos 
influentes e assumem proporções alarmantes nos períodos pré-eleitorais. Por outro lado, em que 
pese à circunstância dessa força de trabalho não ter direito à estabilidade no emprego, não se tem 
conhecimento de qualquer iniciativa para reduzir os quantitativos de pessoal dessas organizações. 
Isto posto, afigura-se nos essencial a extensão às entidades paraestatais, inclusive as fundações, dos 
princípios adotados para a administração direta e autárquica. Eles em nada prejudicam essas 
organizações, nem representam qualquer entrave à flexibilidade administrativa que lhes deveria ser 
característica. Muito pelo contrário, contribuem para aprimorar-lhes o funcionamento, na medida em 
que passam a contar com pessoal qualificado para o desempenho de suas atividades. 
Quanto às admissões em caráter temporário, o limite que se lhes impõe atende a um imperativo ético, 
porquanto também tendem a perpetuarem-se, gerando uma série de disfuncionalidades a médio e 
longo prazo. A solução adotada, por sua vez, tem sido o aproveitamento do “pessoal temporário” nos 
quadros permanentes, por vias tortuosas. 
É fundamental a eficiência da máquina administrativa, particularmente no caso de adoção do 
SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, para o desenvolvimento nacional, fato que nos inspirou a 
tomar esta iniciativa. 
Parecer:   
   O disposto no inciso II do art. 86 tenta acabar definitivamente com as contratações de pessoal por 
vias tortuosas. A ressalva expressa no parágrafo 2o. da presente emenda, embora bem-intencionado, 
perpetuará a prática hoje existente e, por outro lado, contraria o espírito do Projeto. 
 
 
   EMENDA:13355 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado - Inciso II do art. 86.  
Acrescente-se ao inciso II do art. 86, após a  
expressão "concurso público de provas" o texto  
seguinte: exceto para admissão em caráter  
temporário a ser definida em lei complementar. 
Justificativa 
Pela redação, obriga-se a concurso público, sempre, pode até inviabilizar serviços eventuais ou 
temporários. 
Parecer:   
   A permissão de ingresso no serviço público sem concurso público tem criado abusos e a inúmeras 
situações irregulares de servidores. Por outro lado, é necessária uma medida moralizadora para 
sanar o caos hoje existente na administração pública. 
 
   
   EMENDA:14150 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Alterado: Seção do Cap. VIII do Título IV  
Acrescente-se na Seção II do Cap. VIII DO  
Título IV DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO o seguinte Art.  
Art. - Exclusivamente para o desempenho de  
atividade temporária, a administração poderá  
admitir servidores no regime da legislação  
trabalhista, por tempo determinado, não superior a  
dois anos.  
§ 1o. Após o decurso de dois anos de  
contratação, a relação de emprego cessará de pleno  
direito, ficando vedada a renovação do contrato e  
ficando o servidor impedido, durante dois anos, de  
firmar novo contrato temporário com qualquer órgão  
ou entidade da administração pública, em qualquer  
nível de governo.  
§ 2o. O agente público que firmar contrato ou  
autorizar a contratação em desacordo com este  
artigo ficará pessoalmente responsável pelos  
pagamentos efetuados.  
§ 3o. O servidor contratado temporariamente  
deverá desempenhar obrigatoriamente as funções  
inerentes ao contrato, sendo vedados seu  
afastamento para desempenhar quaisquer outras  
atribuições, a suspensão do contrato, a percepção  
de quaisquer vantagens ou gratificação e, ainda,  
qualquer meio ou instrumento de evolução funcional. 
Justificativa 
Esta emenda foi-me sugerida pelo Dr. ADILSON DALARI, ilustre jurista paulista e consagrado 
administrativa pátrio. 
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Em situações excepcionais, por acúmulo de serviços eventuais, para suprir falta de servidores 
enquanto se providencia o concurso público, a administração precisa contar com pessoal temporário, 
correspondente aos antigos extranumerários e interinos. 
É absolutamente imprescindível, porém, que tal situação seja realmente temporária, que os admitidos 
não permaneçam no serviço público e que a sua admissão seja gravosa e inconveniente para o 
erário. Por isso se propõe a contratação no regime da CLT, pelo prazo máximo de dois anos, e para 
fazer exatamente aquilo para que foi contratado. 
Parecer:   
   O conteúdo da presente emenda entra em choque com o espírito que se quis imprimir ao projeto. 
Efetivamente, o art. 86 estabelece que o ingresso no serviço público dar-se-á somente através de 
concurso público.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15485 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 86  
Inclua-se o seguinte inciso XI ao artigo 86  
do Projeto da Comissão de Sistematização:  
Art. 86 ....................................  
............................................  
XI - É facultada a contratação de servidores  
pelo regime comum das leis trabalhistas, apenas em  
casos de comprovada necessidade, e de  
impossibilidade de provimento de cargo que possa  
satisfazê-la de pronto.  
§ 1o. - Ressalvada a hipótese de ser  
temporária a necessidade, se terá por obrigatória,  
no prazo de um ano, a criação de cargo público que  
atenda aos fins que ensejaram a contratação na  
forma deste inciso, ou se já existente este, seu  
respectivo provimento por concurso, com o  
consequente desligamento, em qualquer caso, do  
servidor contratado.  
§ 2o. - O desatendimento deste dispositivo,  
caracterizará a ocorrência de ato lesivo ao  
patrimônio público, para os fins de ação popular,  
que poderá ser proposta por qualquer pessoa física  
ou jurídica. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente emenda vai contra o espírito do projeto. Quer-se com a nova Constituição, por um fim 
ao caos hoje existente no seio da administração pública, devido a diversidade de regimes e modos de 
contratação. 
   
   EMENDA:15941 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 86, da Seção II, Capítulo  
VIII, Título IV, o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo Único: O regime empregatício de  
servidores contratados por tempo determinado,  
exclusivamente para serviços temporários, será  
estabelecido em lei, não gerando, em nenhuma  
hipótese, para seus ocupantes, vínculo permanente  
com a administração pública." 
Justificativa 
A Constituição em vigor determina, no artigo 109, que “Lei Federal, de iniciativa do Presidente da 
República,..., definirá 
I – O regime jurídico dos servidores públicos da União, do Distrito Federal e dos Territórios”. 
Assim sendo, a Lei nº 6.185, de 11 de dezembro de 1974, sistematizou no quadro permanente do 
pessoal civil da União, a dicotomia do regime jurídico, estatuário e contratual. 
A distinção fundou-se no caráter da atuação do Estado. Quando ele age no exercício do poder de 
autoridade ou de funções soberanas (atos de império), os servidores que cumprem a ação estatal 
regem-se pelas normas do ordenamento jurídico (estatuto) ditadas e modificadas unilateralmente em 
lei. Incluem-se as áreas de segurança pública, diplomacia, tributação, arrecadação e fiscalização de 
tributos federais e contribuições previdenciárias, Ministério Público e Procuradoria da Fazenda 
Nacional. 
Para os demais serviços, que o Estado executa em condições semelhantes aos de um particular, o 
instituto regulador dos vínculos de trabalho é o “contrato”, nos termos da legislação trabalhista em 
vigor. 
Esse critério, da Lei nº 6.185, de1974, é questionável à luz dos lineamentos básicos da Emenda 
Constitucional de 1968. Nela prevê-se uma diferenciação de regime fundada, ou na duração dos 
serviços, ou na índole técnica especializada da função. Assim temos. 
“Art.106. o regime jurídico dos servidores admitidos em serviços de caráter temporário oi contratados 
para funções de natureza técnica especializada será estabelecido em lei especial”. 
A previsão constitucional de “regime especial” para os “temporários”, implica o prius lógico de haver 
um “regime geral” para os “permanentes”. 
Parecer:   
   É intenção do projeto eliminar qualquer contratação sem concurso público, a fim de por fim ao caos 
e reorganizar o serviço público. 
   
   EMENDA:16453 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se um artigo após o atual art. 86:  
"Art. - Exclusivamente para o desempenho de  
atividade temporária, a administração poderá  
admitir servidores no regime da legislação  
trabalhista, por tempo determinado, não superior a  
2 (dois) anos.  
§ 1o. - Após o decursos de dois anos de  
contratação a relação de emprego cessará de pleno  
direito, ficando vedada a renovação do contrato e  
ficando o servidor impedido, durante dois anos de  
firmar um novo contrato temporário com qualquer  
órgão ou entidade da administração pública em  
qualquer nível de governo.  
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§ 2o. - O agente público que firmar contrato  
ou autorizar a contratação em desacordo com o  
disposto neste artigo ficará pessoalmente  
responsável pelos pagamentos efetuados.  
§ 3o. - O servidor contratado temporariamente  
deverá desempenhar obrigatoriamente as funções  
inerentes ao contrato, sendo vedados seu  
afastamento para desempenhar quaisquer outras  
atribuições, a suspensão do contrato, a percepção  
de quaisquer vantagens ou gratificações e, ainda  
qualquer meio ou instrumento de evolução funcional. 
Justificativa 
Em situações excepcionais, por acumulo de serviços eventuais, para suprir falta de servidores 
enquanto se providencia o concurso público, a administração precisa constar com pessoal 
temporário, correspondentes aos antigos extranumerários e interinos. 
É absolutamente imprescindível, porém, que tal situação seja realmente temporária, que as admitidas 
não permaneçam no serviço público e que a sua admissão seja gravosa e inconveniente para o 
erário. Por isso se propõe a contratação no regime da CLT, pelo prazo mínimo de dois anos, e para 
fazer exatamente aquilo para que foi contratado. 
Parecer:   
   A presente emenda vai contra o espírito do projeto. Quer-se com a nova Constituição, por um fim 
ao caos hoje existente no seio da administração pública, devido a diversidade de regimes e modos de 
contratação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:28920 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 63, da Seção II,  
Capítulo VIII, Título IV, o seguinte inciso V:  
"V - O regime empregatício de servidores  
contratados por tempo determinado, exclusivamente  
para serviços temporários, será estabelecido em  
lei, não gerando, em nenhuma hipótese, para seus  
ocupantes, vínculos permanentes com a  
administração pública." 
Justificativa 
A Constituição em vigor determina, no artigo 109, que:  
“Lei Federal, de iniciativa do Presidente da República [...], definirá 
I – O regime jurídico dos servidores públicos da União, do Distrito Federal e dos Territórios”. 
Assim sendo, a Lei nº 6.185, de 11 de dezembro de 1974, sistematizou no quadro permanente do 
pessoal civil da União, a dicotomia do regime jurídico, estatuário e contratual. 
A distinção fundou-se no caráter da atuação do Estado. Quando ele age no exercício do poder de 
autoridade ou de funções soberanas (atos de império), os servidores que cumprem a ação estatal 
regem-se pelas normas do ordenamento jurídico (estatuto) ditadas e modificadas unilateralmente em 
lei. Incluem-se as áreas de segurança pública, diplomacia, tributação, arrecadação e fiscalização de 
tributos federais e contribuições previdenciárias, Ministério Público e Procuradoria da Fazenda 
Nacional. 
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Para os demais serviços, que o Estado executa em condições semelhantes aos de um particular, o 
instituto regulador dos vínculos de trabalho é o “contrato”, nos termos da legislação trabalhista em 
vigor. 
Esse critério, da Lei nº 6.185, de1974, é questionável à luz dos lineamentos básicos da Emenda 
Constitucional de 1968. Nela prevê-se uma diferenciação de regime fundada, ou na duração dos 
serviços, ou na índole técnica especializada da função. Assim temos. 
“Art.106. o regime jurídico dos servidores admitidos em serviços de caráter temporário oi contratados 
para funções de natureza técnica especializada será estabelecido em lei especial”. 
A previsão constitucional de “regime especial” para os “temporários”, implica o prius lógico de haver 
um “regime geral” para os “permanentes”. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29558 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   TÍTULO IV, CAPÍTULO VIII, SEÇÃO II (Substitutivo do Relator).  
Substitua-se o item II do art. 63 pelos  
seguintes dispositivos:  
"Art. O ingresso no Serviço Público na  
Administração Direta e Indireta, nesta  
compreendidas as autarquias, sociedades de economia  
mista, empresas públicas e fundações mantidas pelo  
Poder Público, dependerá de prévia aprovação em  
concurso público de provas ou de provas e títulos.  
§ 1o. Excluídos os cargos de confiança,  
todos os demais, vinculados aos órgãos de que  
trata este artigo, serão organizados em nível de  
carreira, com promoções sujeitas à comprovação  
periódica da formação profissional e qualificação  
do servidor.  
§ 2o. Somente em casos excepcionais e para  
atender a situação de emergência e de interesse  
público, poderão ser admitidos servidores em  
caráter provisório, por tempo determinado e improrrogável." 
Justificativa: 
A credibilidade da Administração Pública está em xeque, pois o recrutamento de servidores públicos, 
nas últimas décadas, tornou-se, no mínimo, escandaloso. 
De fato, o funcionalismo da União, dos Estados e dos Municípios inchou-se extraordinariamente 
graças ao clientelismo e ao nepotismo, atingindo a surrealista situação de, em muitas Unidades 
Federadas, a arrecadação ser inferior à folha de pagamento dos servidores. 
Urge, por conseguinte, resgatar-se a moralidade administrativa, equipando o Poder Público, em seus 
vários níveis, com um funcionalismo competente e qualificado. 
Nesse sentido, nossa proposta ao novo texto constitucional preconiza que será exigência para 
ingresso no Serviço Público, inclusive (e principalmente) nas entidades paraestatais, a prévia 
aprovação em concurso público. 
E, para que a hierarquia funcional seja melhor estruturada, alvitra-se que, salvo os cargos de 
confiança, todos os demais se organização em carreiras, com promoções subordinadas à 
comprovação periódica de formação profissional e qualificação do servidor. 
A sugestão ainda prevê que só em casos excepcionais, para atender a situação de emergência e de 
relevante interesse público poderão ser admitidos servidores recrutados em caráter provisório, por 
tempo determinado e improrrogável – o que evitará os atuais abusos em contratações da espécie. 
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É fundamental a eficiência da máquina administrativa – particularmente no caso de adoção do 
sistema parlamentar de Governo – para o desenvolvimento nacional, fato que nos inspirou a tomar 
esta iniciativa. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34394 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se um artigo após o atual art. 63,  
do Substitutivo do Relator do Projeto de  
Constituição, com a seguinte redação:  
"Art. - Exclusivamente para o desempenho de  
atividade temporária, a administração poderá  
admitir servidores no regime da legislação  
trabalhista, por tempo determinado, não superior a  
dois anos.  
§ 1o. - Após o decurso de dois anos da  
contratação a relação de emprego cessará de pleno  
direito, ficando vedada a renovação do contrato e  
ficando o servidor impedido, durante dois anos de  
firmar um novo contrato temporário com qualquer  
órgão ou entidade da administração pública em  
qualquer nível de governo.  
§ 2o. - O agente público que firmar contrato  
ou autorizar a contratação em desacordo com o  
disposto neste artigo ficará, pessoalmente,  
responsável pelos pagamentos efetuados.  
§ 3o. - O servidor contratado temporariamente  
deverá desempenhar obrigatoriamente as funções  
inerentes ao contrato, sendo vedados seu  
afastamento para desempenhar quaisquer outras  
atribuições, a suspensão do contrato, a percepção  
de quaisquer vantagens ou gratificações e, ainda,  
qualquer meio ou instrumento de evolução funcional". 
Justificativa 
Em situações excepcionais, por acumulo de serviços eventuais, para suprir falta de servidores 
enquanto se providencia o concurso público, a administração precisa constar com pessoal 
temporário, correspondentes aos antigos extranumerários e interinos. 
É absolutamente imprescindível, porém, que tal situação seja realmente temporária, que as admitidas 
não permaneçam no serviço público e que a sua admissão seja gravosa e inconveniente para o 
erário. Por isso se propõe a contratação no regime da CLT, pelo prazo mínimo de dois anos, e para 
fazer exatamente aquilo para que foi contratado. 
Parecer:   
   O autor da Emenda entende que, em situações excepcionais, por acúmulo de serviços eventuais, é 
aceitável a contratação de pessoal temporário, para suprir a falta de servidores. Por isso, propôs a 
inclusão de norma de exceção às do art. 63, do Substitutivo, autorizadora de contratação pelo prazo 
de dois anos, ao término do qual o contrato estará rescindido, proibida qualquer concessão que 
signifique vinculação do contrato ao serviço público permanente.  
A nosso ver esta norma de exceção é justamente a válvula de escape para as admissões irregulares 
e não funcionarão as cautelas propostas, por mais categórica que sejam.  
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Além disso, o serviço público, como é notório, está com excesso de pessoal, que pode ser utilizado 
nas hipóteses aventadas na Emenda.  
Pela rejeição. 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
[...] 
CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
[...] 
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 8º A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público.  
[...] 

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  
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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  
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  
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260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  

272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  

284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter o domínio 
das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao contrario do que 
alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, igualmente, 
escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um maior avanço do Estado no 
meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para adequação mais precisa do texto às finalidades 
a que se propõe. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e alíneas 
"b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; 
Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; incisos, 
VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
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. 
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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:01294 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IX do artigo 38. 
Justificativa: 
A contratação de servidores por tempo determinado tem sido, historicamente, a forma encontrada pelas 
administrações públicas para se contornar a exigência de realização de concursos públicos. Impõe-se, 
portanto, a supressão do inciso IX do artigo 38, que, se mantido, virá a se constituir, sem dúvida alguma, em 
válvula de escape destinada a subverter a intenção do Constituinte de moralizar e disciplinar de forma 
politicamente correta o serviço público brasileiro. 
Parecer:   
   Para atender, especificamente, os casos caracterizados de excepcional interesse público, os órgãos e 
entidades deverão ter a devida flexibilidade para contratar mão-de-obra, desde que por tempo determinado.  
Compete à comunidade fiscalizar se a prerrogativa está sendo utilizada dentro das limitações impostas.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00358 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA OU OBSERVAÇÕES PARA A REDAÇÃO DO 2o. TURNO  
Art. 36; Parágrafo inciso IX; Alínea  
Em caso de necessidade temporária, fundada em  
excepcional interesse público, lei especial poderá  
autorizar contratação por tempo determinado,  
extinguindo-se o vínculo firmado tão logo cesse a  
situação que autorizou a admissão; 
Justificativa: 
Trata-se de expungir qualquer possibilidade ampliadora da exceção à regra do concurso público, 
determinando que a lei será editada em função do fato relevante limitando-se à vigência da contratação ao 
tempo que durar a alegada excepcionalidade. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988. [Mensagem 
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institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 

 


