
 

  

Art. 37, § 6° 
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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:  

[...] 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 

de dolo ou culpa. 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:04706 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO SEJAM  
CIVILMENTE RESPONSÁVEIS POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR SEUS  
FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:04790 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 

                                                      
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 QUE O ESTADO SEJA RESPONSÁVEL POR DANOS CAUSADOS POR SEUS  
FUNCIONÁRIOS A TERCEIROS, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:08133 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO RESPONDAM PELOS  
DANOS QUE SEUS FUNCIONÁRIOS CAUSAREM A TERCEIROS. (SGC). 

2 – Audiências públicas 

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

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS - VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 21.  É exigida idoneidade e probidade no trato da coisa pública, bem como a 

prática de parcimônia e de austeridade na aplicação dos recursos públicos.  

§ 1º O servidor que atentar contra os princípios previstos neste artigo responderá 

criminalmente e terá os seus bens confiscados para indenizar os prejuízos 

causados ao erário.  

§ 2º São imprescritíveis os ilícitos dos quais resultar prejuízo ao erário.  

§ 3º Todos os Órgãos Públicos são obrigados a publicar, anualmente, no Diário 

Oficial respectivo o quadro de funcionários, a lotação específica, a remuneração, 

horário e respectivas atribuições.  

§ 4º Considera-se ato de improbidade a não observância do limite de lotação 

previsto na legislação.  

§ 5º O servidor público responderá solidariamente, com o Órgão ao qual pertence, 

por qualquer dano causado a terceiro, no exercício das suas funções, quando agir 

com dolo. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 23. É exigida idoneidade e probidade no trato da coisa pública, bem como a 

prática da parcimônia e da austeridade na aplicação dos dinheiros públicos.  

§ 1º - O servidor que atentar contra os princípios previstos neste artigo responderá 

criminalmente e terá os seus bens confiscados para indenizar os prejuízos 

causados ao erário.  

§ 2º - São imprescritíveis os ilícitos dos quais resultar prejuízo ao erário.  

§ 3º - Todos os órgãos públicos são obrigados a divulgar semestralmente, no Diário 

Oficial respectivo e, mensalmente, em publicações próprias, o quadro de seus 

servidores, a lotação específica, remunerações, movimentações, horários e 

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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atribuições, além de outros informes que favoreçam o entendimento de sua 

situação.  

§ 4º - Os atos de nomeação de servidores públicos, obrigatoriamente publicados no 

Diário Oficial, conterão, além do cargo e regime jurídico, o concurso a que se 

referem, a classificação obtida e a remuneração.  

§ 5º - Considera-se ato de improbidade a não observância do limite de lotação 

previsto na legislação.  

§ 6º - O servidor público responderá solidariamente, com o Órgão ao qual pertence, 

por qualquer dano causado a terceiro, no exercício das suas funções, quando agir 

com dolo. 

 

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

Servidores Públicos a votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão. 

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 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

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 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

documento). 

FASE L – Projeto 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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de Constituição 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 59. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras 

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 11. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

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

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

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

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

sua legitimidade, a razoabilidade. 

[...] 

§ 9º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

 

Nota: de acordo com a justificativa do relator, que acompanha o seu segundo 

substitutivo, foi incluído novo capítulo referente à Administração Pública, 

“O Título é encerrado com um modelar Capítulo sobre Administração Pública, em 

que seus fundamentos ético-jurídicos por vez primeira recebem consagração 

constitucional”. Volume 242, p. 3. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

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

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

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

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

[...] 

§ 10. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 43, § 7°. 

 

                                                      
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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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: 

[...] 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

 

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 principio 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 

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) 

 

Não foram localizadas emendas. 

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: 

[...] 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

 

Não foram localizadas emendas. 

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: 

[...] 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00169 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos,  
substitua-se o § 5o do artigo 21 pelo seguinte artigo, com posterior remuneração:  
"Art. 22 As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus funcionários, 
nessa condição, causem a terceiros.  
§ 1o. Será obrigatória, pela defesa, a denunciação da lide ao funcionário responsável que, em caso 
de culpa ou dolo, assim reconhecido na sentença, poderá ser executado diretamente pelo autor.  
§ 2o. Optando o autor por executar a pessoa jurídica de direito público, a esta caberá exercer o 
regresso, em ação executiva, contra o funcionário responsável.  

                                                      
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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§ 3o. Sucumbindo o autor, ser-lhe-ão imputadas pelo juiz as despesas comprovadamente efetuadas 
pelo funcionário para a promoção de sua defesa." 
Justificativa 
A ineficiência da máquina administrativa resulta basicamente da inconsequência dos atos dos 
administradores, que contam com a indulgência de seus superiores para fugir à responsabilidade de 
seus desacertos. 
Se o julgamento de suas atitudes for deslocado para outra área de Poder, em que podem ser 
objetivamente avaliadas, sem a condescendência ditada muitas vezes pelos interesses políticos 
mudaria a situação. 
Bastará que se obrigue, em qualquer caso de indenização judicialmente requerida contra a União, a 
denunciação da lide ao funcionário responsável, haja culpa objetiva ou não, questão que caberá ao 
juiz decidir, facultando-se ao autor promover a execução da sentença diretamente, se o quiser, contra 
o servidor. 
Esse caminho será preferível, ressalvado o pagamento, pela União, do débito remanescente, porque 
a execução contra ela, com a expedição de precatórios para cumprimento no exercício seguinte, 
quando só então o seu orçamento fará a necessária reserva dos créditos indispensáveis, consome 
muito tempo para a satisfação da dívida declarada na sentença. Melhor ainda se a sentença, 
reconhecendo o dolo, impuser a destituição de função. O resto só dependerá de não haver 
acomodação, quando a negligência dos agentes do Governo acarretar algum prejuízo. Nem haverá 
por que temer represálias. 
A punição será exemplar para o funcionário. 
A ação nesse sentido promoverá a verdadeira Reforma Administrativa no Brasil. Por que? Porque 
provocará celeridade no estudo dos assuntos, que exigirá funcionários capazes e chefias 
qualificadas, reduzindo o clientelismo político, diminuindo papéis a examinar para não perder tempo, 
racionalizando os serviços para produzir mais e melhor, dispensando formalidades inócuas, 
eliminando a corrupção de esperar pela propina para resolver a questão, premiando os funcionários 
dedicados e preparados, que serão convocados a posições de relevo, não por mera simpatia ou 
compadrio, mas por necessidade de sua capacidade, sem a qual o fio da Espada de Dâmocles pode 
romper-se. 
A aceitação de função pública de decisão deixaria de entusiasmar a tantos aventureiros, quando a 
sua ação desastrada começar a pesar em seu bolso. Se insistir em permanecer, pelo menos irá 
cercar-se de pessoas tarimbadas, de funcionários experientes. 
Com esse estímulo, os funcionários procurarão adestrar-se para tarefas mais complexas. As rotinas 
serão revistas, simplificando-se e racionalizando-se procedimentos. Também as penalidades 
previstas no regime jurídico do servidor passarão a ser aplicadas no combate à desídia. A 
transigência, nesse caso, estabelecerá situação dificílima para a chefia, sobre que recairá a 
responsabilidade pela inoperância do serviço, levando-a a exterminar a sinecura e a renunciar às 
práticas do protecionismo. A "via sacra" nas repartições públicas terminará; a influência política 
dispensável, porque não será preciso assediar as autoridades, que disporão de mais tempo para 
cuidar dos assuntos que lhes são afetos. 
Com a individualização da responsabilidade, não haverá a tentativa de diluí-la através do 
envolvimento maior possível de assessores e órgãos, como hoje se faz, retardando-se a solução dos 
casos. A descentralização será assim viável, com a liberação das autoridades do nível superior de 
direção, sempre chamadas a amparar os atos de seus subordinados, diante da insegurança que 
revelam para decidir os casos mais banais. 
Poder-se-á limitar, ao mínimo, as aprovações ou homologações, que são apenas atos de controle, 
porque haverá um outro controle muito mais eficiente e rigoroso, exercido pelos interessados na 
questão. Com a individualização da responsabilidade, não adiantará perder tempo com a promoção 
de sucessivas audiências, que só farão esgotar o prazo fatal. Ou se prepara para bem exercer a 
função ou desiste. Não haverá outra saída. Tudo isso não é o que se deseja de uma reforma 
administrativa? 
Essa simples providência valerá mais do que todas as medidas adotadas ou em estudos para levar a 
Administração Pública ao nível de eficiência desejada. 
Parecer:   
   O autor da Emenda propõe a substituição do parágrafo 5o. do artigo 21 e a introdução de três 
parágrafos, tudo com o intuito de regulamentar o processo de responsabilização do servidor público, 
no caso de dano causado a terceiros, no exercício da função.  
A norma contida no parágrafo 5o. do artigo 21, do Anteprojeto, por ser constitucional, fixa o preceito: 
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o detalhamento,  
que não é próprio das constituições, compete ao legislador ordinário.  
Consideramos, por isso, prejudicada a Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00061 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Insira-se entre os arts. 20 e 21, dispositivo com a redação seguinte, e suprimindo § 5o do art. 21.  
Art. - As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa  
qualidade, causarem a terceiros.  
§ 1o - Caberá ação regressiva contra o responsável, nos casos de culpa ou dolo.  
§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras  
de serviços públicos. 
Justificativa 
O princípio da responsabilidade objetiva do Estado, conquista do Estado de Direito, deve ser 
adequadamente formulado, ampliando-o à conduta de qualquer agente público e estendendo-o às 
pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos. 
Parecer:   
   Rejeitada. A proposta é impertinente à matéria versado no anteprojeto. 
 
 
   EMENDA:00183 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos,  
substitua-se o § 6o. do artigo 23 pelo seguinte artigo:  
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus funcionários, nessa 
condição, causem a terceiros.  
§ 1o. Será obrigatória, pela defesa, a denunciação da lide ao funcionário responsável que, em caso 
de culpa ou dolo, assim reconhecido na sentença, poderá ser executado diretamente pelo autor.  
§ 2o. Optando o autor por executar a pessoa jurídica de direito público, a esta caberá exercer  
o regresso, em ação executiva, contra o funcionário responsável.  
§ 3o. Sucumbido o autor, ser-lhe-ão imputadas pelo juiz as despesas comprovadamente efetuadas  
pelo funcionário para a promoção de sua defesa. 
Justificativa 
A ineficiência da máquina administrativa resulta basicamente da inconsequência dos atos dos 
administradores, que contam com a indulgência de seus superiores para fugir à responsabilidade de 
seus desacertos. 
Se o julgamento de suas atitudes for deslocado para outra área de Poder, em que podem ser 
objetivamente avaliadas, sem a condescendência ditada muitas vezes pelos interesses políticos 
mudaria a situação. 
Bastará que se obrigue, em qualquer caso de indenização judicialmente requerida contra a União, a 
denunciação da lide ao funcionário responsável, haja culpa objetiva ou não, questão que caberá ao 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

juiz decidir, facultando-se ao autor promover a execução da sentença diretamente, se o quiser, contra 
o servidor. 
Esse caminho será preferível, ressalvado o pagamento, pela União, do débito remanescente, porque 
a execução contra ela, com a expedição de precatórios para cumprimento no exercício seguinte, 
quando só então o seu orçamento fará a necessária reserva dos créditos indispensáveis, consome 
muito tempo para a satisfação da dívida declarada na sentença.  
A ação nesse sentido promoverá a verdadeira Reforma Administrativa no Brasil, porque provocará 
celeridade no estudo dos assuntos, que exigirá funcionários capazes e chefias qualificadas, 
reduzindo o clientelismo político, diminuindo papéis a examinar para não perder tempo, 
racionalizando os serviços para produzir mais e melhor, dispensando formalidades inócuas, 
eliminando a corrupção de esperar pela propina para resolver a questão, premiando os funcionários 
dedicados e preparados, que serão convocados a posições de relevo, não por mera simpatia ou 
compadrio, mas por necessidade de sua capacidade, sem a qual o fio da Espada de Dâmocles pode 
romper-se. Tudo isso não é o que se deseja de uma reforma administrativa? 
Essa simples providência valerá mais do que todas as medidas adotadas ou em estudos para levar a 
Administração Pública ao nível de eficiência desejada. 
Parecer:   
   Rejeitada. É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:00918 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 23, do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos. 
Justificativa 
É matéria de lei ordinária. 
Parecer:   
   Aprovada. Trata-se de matéria pertinente à legislação ordinária. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00060 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No Anteprojeto do Relator da Comissão da Ordem Social, acrescente-se, após o 18, o seguinte  
artigo, renumerados os demais:  
Art. 19. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus  
funcionários, nessa condição, causem a terceiros.  
§ 1o. Será obrigatória, pela defesa, a denunciação da lide ao funcionário responsável  
que, em caso de culpa ou dolo, assim reconhecido na sentença, poderá ser executado diretamente 
pelo autor.  
§ 2o. Optando o autor por executar a pessoa jurídica de direito público, a esta caberá exercer  
o regresso, em ação executiva, contra o funcionário responsável.  
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§ 3o. Sucumbindo o autor, ser-lhe-ão imputadas pelo juiz as despesas comprovadamente  
efetuadas pelo funcionário para a promoção de sua defesa. 
Justificativa 
A ineficiência da máquina administrativa resulta basicamente da inconsequência dos atos dos 
administradores, que contam com a indulgência de seus superiores para fugir à responsabilidade de 
seus desacertos. 
Se o julgamento de suas atitudes for deslocado para outra área de Poder, em que podem ser 
objetivamente avaliadas, sem a condescendência ditada muitas vezes pelos interesses políticos 
mudaria a situação. 
Bastará que se obrigue, em qualquer caso de indenização judicialmente requerida contra a União, a 
denunciação da lide ao funcionário responsável, haja culpa objetiva ou não, questão que caberá ao 
juiz decidir, facultando-se ao autor promover a execução da sentença diretamente, se o quiser, contra 
o servidor. 
Esse caminho será preferível, ressalvado o pagamento, pela União, do débito remanescente, porque 
a execução contra ela, com a expedição de precatórios para cumprimento no exercício seguinte, 
quando só então o seu orçamento fará a necessária reserva dos créditos indispensáveis, consome 
muito tempo para a satisfação da dívida declarada na sentença.  
A ação nesse sentido promoverá a verdadeira Reforma Administrativa no Brasil, porque provocará 
celeridade no estudo dos assuntos, que exigirá funcionários capazes e chefias qualificadas, 
reduzindo o clientelismo político, diminuindo papéis a examinar para não perder tempo, 
racionalizando os serviços para produzir mais e melhor, dispensando formalidades inócuas, 
eliminando a corrupção de esperar pela propina para resolver a questão, premiando os funcionários 
dedicados e preparados, que serão convocados a posições de relevo, não por mera simpatia ou 
compadrio, mas por necessidade de sua capacidade, sem a qual o fio da Espada de Dâmocles pode 
romper-se. Tudo isso não é o que se deseja de uma reforma administrativa? 
Essa simples providência valerá mais do que todas as medidas adotadas ou em estudos para levar a 
Administração Pública ao nível de eficiência desejada. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Pelo próprio desenvolvimento do tema verifica-se, facilmente, a sua melhor adequação à legislação 
ordinária, ou ao Código Civil, que regula, detalhadamente, a responsabilidade civil, havendo ou não 
litisconsórcio ativo ou passivo de pessoas jurídicas de direito público. 
 
   
   EMENDA:00134 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no Substitutivo, onde couber:  
Art. - É exigida idoneidade e probidade no trato da coisa pública, bem como à prática da parcimônia e 
da austeridade na aplicação dos dinheiros públicos.  
§ 1o. - O servidor que atentar contra os princípios previstos neste artigo responderá criminalmente e 
terá os seus bens confiscados para indenizar os prejuízos causados ao erário.  
§ 2o. - São imprescritíveis os ilícitos dos quais resultar prejuízo ao erário.  
§ 3o. - Todos os órgãos públicos são obrigados a divulgar semestralmente, no Diário Oficial 
respectivo e, mensalmente, em publicações próprias, o quadro de seus servidores, a 
lotação específica, remunerações, movimentações, horários e atribuições, além de outros informes 
que favoreçam o entendimento de sua situação.  
§ 4o. - Os atos de nomeação de servidores públicos, obrigatoriamente publicados no Diário Oficial, 
conterão, além do cargo e regime jurídico, o concurso a que se referem, a classificação obtida e a 
remuneração.  
§ 5o. - Considera-se ato de improbidade a não observância do limite de lotação previsto 
na legislação.  
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§ 6o. - O servidor público responderá solidariamente, com o Órgão ao qual pertence, por qualquer 
dano causado a terceiro, no exercício das suas funções, quando agir com dolo. 
Justificativa 
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não 
considerado, embora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da 
votação se terá nova oportunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da medida na futura 
Carta Maior. 
Parecer:   
   A exemplo de outra Emenda oferecida pelo ilustre constituinte, integrante desta comissão, esta 
restaura a redação dos dispositivos do Anteprojeto que dispunham sobre a "Probidade na 
Administração Pública". Propomos a supressão de tais preceitos pelo simples fato de tratarem do que 
é óbvio, isto é, de que o servidor público deve prestar serviços dentro de um princípio de probidade e 
exação funcional. Outros dispositivos da mesma Seção eram, caracteristicamente, de natureza 
regulamentar, próprios, portanto, de legislação ordinária, como a transparência dos atos da 
administração pública, publicações em Diário Oficial etc. 
 
   
   EMENDA:01302 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber os seguintes artigos:  
"Art. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus servidores, nessa  
qualidade, causarem a terceiros.  
Parágrafo único. O Servidor será solidariamente responsável quando agir com dolo ou culpa. Nesse 
caso, a entidade administrativa que houver satisfeito a indenização proporá ação regressiva contra o 
servidor responsável."  
"Art. O disposto nesta Seção aplica-se aos servidores dos Três Poderes da União e aos servidores 
em geral, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios." 
Justificativa 
É uma praxe constitucional consagrada a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público 
pelos danos eventualmente causados pelos servidores. Da mesma forma, os órgãos públicos 
propõem ação regressiva contra aqueles que, por dolo ou culpa, causa o dano. 
Não pode, assim, deixar de constar no novo texto constitucional este dispositivo. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
As disposições sobre ética no trato da vida pública podem constar de um dispositivo de abertura da 
seção dos servidores públicos. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:02142 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICADA  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 13  

 

DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO VIII - SEÇÃO II  
A Seção II, do Capítulo VIII, do projeto da Constituição, possa a ter a seguinte redação: 
[...]  
Art. - As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus servidores; nessa 
qualidade, causarem a terceiros.  
Parágrafo Único. - O servidor será solidariamente responsável quando agir como dolo  
ou culpa. Nesse caso, a entidade administrativa que houver satisfação a indenização proporá ação  
regressiva contra o servidor responsável.  
[...] 
Justificativa 
Optando por uma Emenda Modificativa, envolvendo toda a seção II, do Capítulo VIII - Dos servidores 
públicos civis -, procuramos fazer uma melhor adequação do anteprojeto às reais necessidades da 
categoria, modernizando-se as linhas básicas da política governamental e fixando-se benefícios que 
corrijam injustiças e desvios decorrentes do desajustamento observado na atual legislação. 
Merecem destaque na Emenda que estamos apresentando alguns aspectos que dizem respeito a 
admissão por concurso, a estabilidade, a adoção de regime jurídico único para os servidores da 
administração direta, das autarquias e também, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público, as quais passam a integrar a administração direta da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal. 
Procuramos oferecer ao professorado a redução de cinco anos nos prazos referidos à aposentadoria 
do servidor o que, consideramos, é uma medida, de justiça.  
Aos inativos estamos assegurando todos os benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria. 
Outro dispositivo de fundamental importância que procuramos incluir no anteprojeto é o que se refere 
à remuneração dos cargos do Poder Executivo como limite para os dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. Tal dispositivo evitará que os Poderes Legislativo e Judiciário elevem o nível de 
remuneração de seus servidores compelindo o Poder Executivo a acompanhar a revisão. 
Quanto ao estabelecimento do limite máximo de remuneração, admitimos que o teto deve ser fixado 
com base no que percebem os ministros do STF, uma vez que o anteprojeto omite este dispositivo, 
que é altamente significativo quando se pretende eliminar os abusos atualmente observados. 
A acolhida desta Emenda significa o reconhecimento do que o país deve à categoria, resgatando-se, 
dessa forma uma parcela da grande dívida acumulada ao longo dos anos. 
 
   
   EMENDA:03884 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:  
Título IV  
Da organização do Estado  
[...] 
CAPÍTULO IV  
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Seção I  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Art. Os cargos e empregos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei.  
§ 1o. A investidura originária em cargo ou emprego público dependerá de aprovação prévia em  
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a hipótese dos habilitados em curso  
oficial de administração pública.  
§ 2o. Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei, de livre  
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nomeação e exoneração.  
Art. É vedada qualquer diferença de remuneração entre cargos e empregos, iguais ou  
assemelhados, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvados as vantagens de caráter  
individual ou relativas à natureza ou ao local de trabalho.  
Parágrafo único. Respeitada a paridade estabelecida neste artigo, é vedada qualquer  
vinculação ou equiparação para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público.  
Art. É vedada a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, bem como de  
proventos, exceto:  
I - a de dois cargos de professor;  
II - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.  
§ 1o. Em qualquer dos casos a acumulação somente é permitida quando houver compatibilidade  
de horários e correlação de matéria.  
§ 2o. A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos em autarquias,  
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público.  
§ 3o. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quanto ao exercício de  
mandato eletivo, de magistério e de cargo em comissão.  
Art. Serão estáveis, após dois anos de exercício os servidores nomeados por concurso.  
Parágrafo único. Extinto o cargo ou declarado pelo Poder Executivo sua desnecessidade, o  
servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo  
de serviço.  
Art. O servidor será aposentado:  
I - por invalidez;  
II - compulsoriamente aos setenta anos de idade para o homem e aos sessenta e cinco para 
a mulher;  
III - voluntariamente, após trinta e cinco anos de serviço para o homem e trinta e anos para a mulher.  
Art. Os proventos da aposentadoria dos servidores serão:  
I - integrais, quando:  
a) contar trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino, ou trinta anos de serviço, se  
do feminino; ou  
b) invalidar-se por acidente, por moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou  
incurável, especificada em lei;  
II - proporcionais ao tempo de serviço, quando o funcionário contar menos de trinta e  
cinco anos de serviço, se do sexo masculino, ou menos de trinta, se do sexo feminino.  
Art. os proventos da inatividade serão revistos na mesma data em que se modificar a  
remuneração dos servidores em atividade e em igual proporção.  
Art. O servidor público, no exercício de mandato eletivo, ficará afastado de seu cargo,  
emprego ou função, facultada a opção de remuneração e assegurada a contagem do tempo de  
serviço para todos os efeitos legais.  
Art. A pena de demissão somente será aplicada ao funcionário estável mediante decisão judicial  
ou processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.  
Art. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente  
para todos os efeitos.  
Art. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus servidores, nessa  
qualidade, causarem a terceiros.  
Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o servidor, nos casos de culpa ou dolo.  
[...] 
Justificativa 
O Título em epígrafe trata da Organização do Estado. 
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se-lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados. 
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu género, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo. 
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro-Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o "modus faciendi" deva ser deferido à lei. 
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto. 
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É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:02024 PARCIALMENTE APROV 
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 - SEÇÃO II  
A Seção II, do Capítulo VIII, do projeto da Constituição, possa a ter a seguinte redação,  
remunerando-se os artigos seguintes: .  
[...] 
Art. - As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus  
servidores, nessa qualidade, causarem a terceiros.  
Parágrafo Único. - O servidor será solidariamente responsável quando agir como dolo  
ou culpa. Nesse caso, a entidade administrativa que houver satisfação a indenização proporá ação  
regressiva contra o servidor responsável.  
[...] 
Justificativa 
Optando por uma Emenda Modificativa, envolvendo toda a seção II, do Capítulo VIII - Dos servidores 
públicos civis -, procuramos fazer uma melhor adequação do anteprojeto às reais necessidades da 
categoria, modernizando-se as linhas básicas da política governamental e fixando-se benefícios que 
corrijam injustiças e desvios decorrentes do desajustamento observado na atual legislação. 
Merecem destaque na Emenda que estamos apresentando alguns aspectos que dizem respeito a 
admissão por concurso, a estabilidade, a adoção de regime jurídico único para os servidores da 
administração direta, das autarquias e também, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público, as quais passam a integrar a administração direta da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal. 
Procuramos oferecer ao professorado a redução de cinco anos nos prazos referidos à aposentadoria 
do servidor o que, consideramos, é uma medida, de justiça.  
Aos inativos estamos assegurando todos os benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria. 
Outro dispositivo de fundamental importância que procuramos incluir no anteprojeto é o que se refere 
à remuneração dos cargos do Poder Executivo como limite para os dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. Tal dispositivo evitará que os Poderes Legislativo e Judiciário elevem o nível de 
remuneração de seus servidores compelindo o Poder Executivo a acompanhar a revisão. 
Quanto ao estabelecimento do limite máximo de remuneração, admitimos que o teto deve ser fixado 
com base no que percebem os ministros do STF, uma vez que o anteprojeto omite este dispositivo, 
que é altamente significativo quando se pretende eliminar os abusos atualmente observados. 
A acolhida desta Emenda significa o reconhecimento do que o país deve à categoria, resgatando-se, 
dessa forma uma parcela da grande dívida acumulada ao longo dos anos. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:03679 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GIDEL DANTAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao Título IV do Anteprojeto do Relator  
da Comissão de Sistematização. a seguinte redação:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
[...] 
CAPÍTULO IV  
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SEÇÃO I  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
Art. Os cargos e empregos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei.  
§ 1o. A investidura originária em cargo ou emprego público dependerá de aprovação prévia em  
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a hipótese dos habilitados em curso  
oficial de administração pública.  
§ 2o. Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei, de livre  
nomeação e exoneração.  
Art. É vedada qualquer diferença de remuneração entre cargos e empregos, iguais ou  
assemelhados, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvados as vantagens de caráter  
individual ou relativas à natureza ou ao local de trabalho.  
Parágrafo único. Respeitada a paridade estabelecida neste artigo, é vedada qualquer  
vinculação ou equiparação para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público.  
Art. É vedada a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos, bem como de  
proventos, exceto:  
I - a de dois cargos de professor;  
II - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.  
§ 1o. Em qualquer dos casos a acumulação somente é permitida quando houver compatibilidade  
de horários e correlação de matéria.  
§ 2o. A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos em autarquias,  
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público.  
§ 3o. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quanto ao exercício de  
mandato eletivo, de magistério e de cargo em comissão.  
Art. Serão estáveis, após dois anos de exercício os servidores nomeados por concurso.  
Parágrafo único. Extinto o cargo ou declarado pelo Poder Executivo sua desnecessidade, o  
servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo  
de serviço.  
Art. O servidor será aposentado:  
I - por invalidez;  
II - compulsoriamente aos setenta anos de idade para o homem e aos sessenta e cinco para 
a mulher;  
III - voluntariamente, após trinta e cinco anos de serviço para o homem e trinta e anos para a mulher.  
Art. Os proventos da aposentadoria dos servidores serão:  
I - integrais, quando:  
a) contar trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino, ou trinta anos de serviço, se  
do feminino; ou  
b) invalidar-se por acidente, por moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou  
incurável, especificada em lei;  
II - proporcionais ao tempo de serviço, quando o funcionário contar menos de trinta e  
cinco anos de serviço, se do sexo masculino, ou menos de trinta, se do sexo feminino.  
Art. os proventos da inatividade serão revistos na mesma data em que se modificar a  
remuneração dos servidores em atividade e em igual proporção.  
Art. O servidor público, no exercício de mandato eletivo, ficará afastado de seu cargo,  
emprego ou função, facultada a opção de remuneração e assegurada a contagem do tempo de  
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serviço para todos os efeitos legais.  
Art. A pena de demissão somente será aplicada ao funcionário estável mediante decisão judicial  
ou processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.  
Art. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente  
para todos os efeitos.  
Art. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus servidores, nessa  
qualidade, causarem a terceiros.  
Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o servidor, nos casos de culpa ou dolo.  
[...] 
Justificativa 
O Título em epígrafe trata da Organização do Estado. 
Objetivou-se dar ao texto redação mais técnica e suprimir toda a matéria que deva ser tratada em lei 
complementar, orgânica ou ordinária. 
Em razão da autonomia política, administrativa e financeira outorgada ao D.F. pelo anteprojeto de 
Constituição, deu-se-lhe tratamento igual ao dispensado aos Estados. 
No elenco da matéria de competência da União, buscou-se melhor técnica, ordenando as espécies 
segundo seu género, sem que a modificação de forma importasse a de conteúdo. 
No tocante às Regiões de Desenvolvimento Econômico, Áreas Metropolitanas e Micro-Regiões, 
previu-se apenas sua criação, ao entendimento de que o "modus faciendi" deva ser deferido à lei. 
Toda a parte suprimida no capítulo referente à Administração Pública é, sem dúvida, matéria de lei, e 
que decorre dos princípios da legalidade e moralidade consagrados no anteprojeto. 
É mantida a essência do conteúdo do anteprojeto. 
Parecer:   
   Propõe a emenda uma nova redação no título IV do Projeto, concluímos pela aprovação parcial 
uma vez que vários dispositivos foram aceito no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:06846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acrescente ao título IV capítulo VIII, seção II, DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, onde couber, o 
seguinte dispositivo, remunerando-se os demais.  
Art. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus funcionários,  
nessa qualidade causarem a terceiros.  
Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, nos caos de  
culpa ou dolo. 
Justificativa 
Há necessidade de se preservar na Constituição em elaboração um dispositivo que determine a 
responsabilidade objetiva do Estado. Afora os casos comprovados de culpa ou dolo do funcionário 
público, o ressarcimento pelo Estado deve ser imediato e integral, cabendo direito regressivo contra o 
responsável por negligência, imperícia e imprudência. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria pertinente à legislação ordinária.  
Há que se ressaltar que regulamentação nesse sentido já existe. 
 
   
   EMENDA:08360 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ROBERTO D ÁVILA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir no Capítulo VIII do Título IV, referente à "Administração Pública" artigo e  
parágrafo com a redação seguinte, onde couber:  
Art. - As pessoas jurídicas de direito público, e as privadas quando no exercício de  
delegação de serviço público, responderão pelos danos que seus servidores e agentes, nessa  
qualidade, causarem a terceiros.  
Parágrafo único - Caberá ação regressiva contra o servidor ou agente responsável pelo dano,  
nos casos de culpa ou dolo. 
Justificativa 
Trata-se de norma relativa à responsabilidade objetiva do Estado e dos órgãos da Administração 
Pública pelos danos causados, a terceiros, que tem tido tradicional previsão na ordem constitucional 
brasileira, como se vê no artigo 107 e parágrafo único da Constituição em vigor (Emenda 
Constitucional nº 1/69). 
A presente proposta visa, nesse sentido, suprir a omissão do Projeto de Constituição. Além disso, 
amplia e moderniza o princípio da responsabilidade objetiva, ao entendê-la às pessoas jurídicas 
privadas que exercem serviço público delegado, a exemplo das empresas concessionárias de luz e 
telefonia, consoante inclusive já faz a jurisprudência dos Tribunais de todo o País. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:11343 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
  Emenda Aditiva  
Acrescenta-se ao art. 86, o inciso XI, com a seguinte redação:  
XI - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos  
que os seus servidores, nessa qualidade, causem a terceiros. Caberá ação regressiva contra os  
causadores do dano, nos casos de culpa ou dolo. 
Justificativa 
A omissão deste dispositivo decorre simplesmente de um lapso, pois consta de todas as constituições 
precedentes (Const. de 1946, art. 194; Const. de 1967, art. 105; Const. de 1969, art. 107). 
A inclusão dá respaldo aos preceitos da legislação civil sobre a matéria e às normas de direito 
administrativo em geral. 
Parecer:   
   Por um lapso, o dispositivo deixou de constar do Projeto. A inclusão dá respaldo aos preceitos da 
legislação civil sobre a matéria e às normas de direito administrativo em geral. 
 
   
   EMENDA:12156 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Capítulo VIII - Da Administração Pública, do Título IV, onde couber:  
Acrescentar o seguinte artigo:  
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"As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, no  
exercício de suas atribuições, causarem a terceiros." 
Justificativa 
Trata-se do princípio da responsabilidade objetiva do Estado. Quem causa dano a terceiro deve por 
ele responsabilizar-se. É da melhor tradição do Direito Constitucional legislado brasileiro o 
reconhecimento explicito desse princípio, como se pode verificar da leitura do texto das Constituições 
de 1824 (art. 179); de 1891 (art. 82); de 1934 (art. 171), de 1937 (art. 158); de 1946 (art. 194) e de 
1967 (art. 107). 
Por lapso, certamente, o Projeto atual não incorpora no seu texto tal princípio, lacuna que ora nos 
propomos suprir. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:13711 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   O art. 82, da Seção I, Disposições Gerais, passa a fazer parte do Capítulo VIII, da  
Administração Pública, com a redação abaixo, renumerando-se em consequência, o atual art. 82 e  
os dispositivos subsequentes:  
"Art. 82. As pessoas jurídicas de direito público responderão apenas subsidiariamente pelos  
atos praticados por seus servidores ou por quaisquer pessoas investidas de "munus" público ou  
autoridade, inclusive fiscal, judicial e policial, assumindo cada qual a responsabilidade pelos danos  
que, nessa qualidade, causar a terceiros." 
Justificativa 
A Constituição em vigor estabelece, sobre a matéria ora em questão, a responsabilidade civil 
obrigatória (ou responsabilidade objetiva) das pessoas de direito público, pelos atos de seus 
servidores, dizendo mais, no parágrafo único do art. 107, que nos casos de culpa ou dolo do servidor, 
caberá ação regressiva contra o funcionário. 
Ora, este é o grande escudo, a proteger a impunidade de servidores públicos de todas as categorias, 
assim como autoridades de várias espécies. Uns e outros não têm a obrigação de ressarcir danos 
causados a terceiros e por isso nem sempre exercitam suas atividades com o rigor de diligência 
desejável ou com a exação recomendável. 
Contra tal irresponsabilidade disseminada é que se insurge a nossa proposta. Ela trata de 
estabelecer primeiro a responsabilidade de quem pratica atos danosos a terceiros e depois, somente 
subsidiariamente, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público. 
Parecer:   
   A matéria está adequadamente contemplada nos princípios gerais que regem a administração 
pública. A responsabilização eventual se faria nos termos da lei penal. 
 
   
   EMENDA:13715 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VIII ("Da Administração Pública"), do Título IV ("Da  
Organização do Estado"), do Projeto de Constituição, o seguinte artigo:  
"Art. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus funcionários,  
nessa qualidade, causarem a terceiros.  
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Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável, nos casos de  
culpa ou dolo." 
Justificativa 
As disposições constantes do artigo cujo acréscimo ora estamos propondo ao Projeto de Constituição 
sempre figuraram nas Constituições Brasileiras. É inadmissível, portanto, que as mesmas não 
constem do texto ora em elaboração pela Assembleia Nacional Constituinte, porquanto tratam de 
matéria de alta relevância, qual seja a responsabilidade do Estado por danos causados no exercício 
de função pública a particulares. 
Parecer:   
   Por um lapso foi omitido do texto do projeto este dispositivo importante à administração pública.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:14220 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda aditiva destinada a configurar a responsabilidade do Estado pelos atos dos servidores.  
Acrescente-se ao art. 86, o inciso XI, com a seguinte redação:  
XI - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos  
que os seus servidores, nessa qualidade, causem a terceiros. Caberá ação regressiva contra os  
causadores do dano, nos casos de culpa ou dolo. 
Justificativa 
A omissão deste dispositivo decorre simplesmente de um lapso, pois consta de todas as constituições 
precedentes (Const. de 1946, art. 194; Const. de 1967, art. 105; Const. de 1969, art. 107). 
A inclusão dá respaldo aos preceitos da legislação civil sobre a matéria e às normas de direito 
administrativo em geral. 
Parecer:   
   O dispositivo presente nesta emenda vem sanar uma grave omissão do texto, razão pela qual a 
acolhemos. 
 
   
   EMENDA:14533 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Capítulo VIII, Título IV, dispositivo nos seguintes termos, onde couber:  
"Art. As pessoas jurídicas de direito público responderão pelo dano que seus  
funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros.  
Parágrafo único. Caberá ação regressiva contra o funcionário responsável nos casos de  
culpa ou dolo." 
Justificativa 
A emenda visa a restabelecer a redação do Texto Constitucional vigente, que consagrou orientação 
doutrinária, jurisprudencial e legislativa predominante na matéria. 
A adoção da teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual o Estado responde pelos danos que 
seus agentes, agindo nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da noção de culpa, 
e sem prejuízo da ação regressiva contra o funcionário responsável, confere maior tranquilidade nas 
relações do cidadão com o Estado, além de ensejar justas indenizações, frequentes neste início da 
Nova República, não se compreendendo, pois, o silêncio do Anteprojeto sobre o assunto. 
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Parecer:   
   Por um lapso deixou-se de fora um importante dispositivo que deve constar do texto constitucional, 
sem dúvida alguma.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:14865 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo VIII do Título IV - da ORGANIZAÇÃO DO ESTADO o seguinte artigo, 
onde couber;  
Art. - As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus  
servidores, nessa qualidade, causarem a terceiros, cabendo-lhes ação regressiva contra o 
responsável, nos casos de culpa ou dolo. 
Justificativa 
Não consta do texto do projeto esta norma, que me parece das mais importantes, reguladora da 
responsabilidade civil do Estado por atos de seus servidores. É tradição constitucional pátria que se 
inscreva esse princípio na Lei Fundamental, conforme se verifica na Carta de 1946 (art. 94) e na de 
1967 (art. 105). 
Parecer:   
   Parecer idêntico ao de n. 1p14533-3.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:19500 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 12, XV, a alínea "z", com a seguinte redação:  
"Art. 12 - ..................................  
XV - ........................................  
z) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços  
públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,  
assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de culpa ou dolo." 
Justificativa 
O princípio da responsabilidade objetiva do Estado, conquista do Estado de Direito, deve ser 
adequadamente formulado, ampliando-o para abranger a conduta de qualquer agente público e 
estendendo-o às pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos. 
Parecer:   
   Os dispositivos da Emenda, embora revelem o descortino do proponente, poderão figurar mais 
adequadamente no corpo da legislação ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE O 

EMENDA:22643 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao artigo 59 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 59. As pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadoras de  
serviço públicos, e os seus agentes ou propostos responderão solidariamente pelos danos que  
causarem a terceiros, facultado ao prejudicados pleitear a sua reparação de qualquer dos  
responsáveis." 
Justificativa 
Não se justifica que ao prejudicado por atuação de agentes públicos, seja vedada a ação de 
reparação de dano direto contra o funcionário faltoso. 
Assim, mais justo que a Constituição assegure ao prejudicado a opção entre acionar o Estado ou o 
próprio agente público. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
     EMENDA:23584 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda No.  
Nos termos do art. , do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o  
art. 59, do Substitutivo do Projeto de Constituição, para a redação seguinte:  
"Art. 59. - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de  
serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a  
terceiros, sendo obrigado a exercício da ação regressiva contra o responsável nos casos dolo ou  
culpa". 
Justificativa 
A responsabilidade patrimonial do Estado, de tão necessária inclusão no documento constitucional, 
não poder ser cuidada pelo Estado, como modo facultativo de regredir através de ação própria 
quando a efetiva resposta civil ocorrer de dolo ou culpa. 
Por isso é importante que a redação do artigo seja taxativa quanto àquela obrigação, tal como ora se 
sugere. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, tendo em vista que o dispositivo foi suprimido no novo Substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:24333 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao art. 59 do Substituto do Relator a seguinte redação:  
"Art. 59 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de  
serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a  
terceiros.  
Parágrafo único - São solidariamente responsáveis os servidores públicos quando os  
danos decorrem de ato culposo, assegurado o direito de regresso da administração contra o  
responsável". 
Justificativa 
O objetivo da emenda é o de introduzir o princípio da solidariedade do servidor público por atos 
lesivos praticados contra terceiros, mantida, no mais, a redação do art. 59 do Substitutivo. 
A ideia, dado as características do exercício da administração pública no País, impõe-se praticamente 
como uma necessidade. Os constantes escândalos que frequentam o noticiário da imprensa dão-nos 
prova da existência de um sem-número de casos onde a incúria administrativa lesiva a terceiros 
deveu-se a atos culposos ou dolosos de agentes sem o necessário sentido de responsabilidade, ou 
mesmo simples idoneidade, para o exercício de suas elevadas funções. 
Logo, torna-se importante inscrever na futura Carta norma que reprima a crônica situação em que nos 
encontramos. E a saída aponta para a co-responsabilização do agente pelos danos que causar, 
quando o fato derivar de descaso, ou de ato deliberadamente mal-intencionado de sua parte. Só 
assim, não se sentido mais impune, se lhe atribuindo alguma parcela de responsabilidade concreta 
pelo que ocorre de errado na administração, e que poderemos lograr uma gestão da coisa pública 
mais respeitosa aos direitos de todos os cidadãos. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva acrescentar, ao artigo 218 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, expressa proibição à emissão de moeda para financiar o déficit público.  
A proposta, a nosso ver, em que pese a relevância dos argumentos que a informam, corresponde a 
um cerceamento das prerrogativas do Congresso Nacional.  
O controle do déficit público deve, e está no Projeto em causa, amparado por princípios 
constitucionais.  
A hipótese está comtemplada nos parágrafos 1o. e 2o. do artigo 218, que vedam ao Banco Central - 
única autoridade com poderes para exercer a competência de emitir da União financiar o Tesouro 
Nacional ou qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira, ressalvando apenas a 
negociação com títulos públicos com o objetivo de regular a oferta de moeda e a taxa de juros.  
Está também prevista no parágrafo 2o. do artigo 220, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias; no 
artigo 222 e seus itens, em especial nos itens II e VIII.  
A existência, e o montante, do déficit público, assim, serão decididos no fórum competente, que é o 
Congresso Nacional. Da mesma forma o seu controle.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24652 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 59  
Excluída do "caput" a expressão final "assegurado o direito de regresso contra o  
responsável nos casos de dolo ou culpa", acrescentem-se ao artigo 59 os seguintes  
parágrafos:  
Art. 59. ....................................  
§ 1o. - Será obrigatória, pela defesa, a denunciação da lide ao funcionário responsável  
que, em caso de culpa ou dolo, assim reconhecido na sentença, poderá ser executado diretamente 
pelo autor.  
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§ 2o. - Optando o autor por executar a pessoa jurídica de direito público, a esta caberá exercer  
o regresso em ação executiva contra o funcionário responsável.  
§ 3o. - Sucumbindo o autor, ser-lhe-ão imputadas pelo juiz as despesas comprovadamente  
efetuadas pelo funcionário para a promoção de sua defesa. 
Justificativa 
A ineficiência da máquina administrativa resulta basicamente da inconsequência dos atos dos 
funcionários públicos, que contam com a indulgência de seus superiores para fugir à 
responsabilidade de seus desacertos. 
Se o julgamento de suas atitudes for deslocado para outra área de poder, em que podem ser 
objetivamente avaliadas, sem a condescendência ditada muitas vezes por interesses políticos, 
mudaria a situação. 
Bastará que se obrigue, em qualquer caso de indenização requerida contra a União, a denunciação 
da lide ao funcionário responsável, haja culpa objetiva ou não, questão que caberá ao juiz decidir, 
facultando-se ao autor promover a execução da sentença diretamente, se o quiser, contra o servidor. 
Esse caminho será preferível, ressalvado o pagamento pela União, do débito remanescente, porque a 
execução contra ela, com a expedição de precatórios para cumprimento no exercício seguinte, 
quando só então seu orçamento fará a necessária reserva de créditos indispensáveis, consome muito 
tempo para a satisfação da dívida declarada na sentença. 
A ação nesse sentido promoverá a verdadeira Reforma Administrativa no Brasil, porque provocará 
celeridade no estudo dos assuntos, que exigirá funcionários capazes e chefias qualificadas, 
reduzindo o clientelismo político, diminuindo os papéis a examinar para não perder tempo, 
racionalizando os serviços para  produzir mais e melhor, dispensando formalidades inócuas, 
eliminando a corrupção de esperar pela propina para resolver a questão, premiando os funcionários 
dedicados, que serão convocados a posições de relevo, não por mera simpatia ou compadrio, mas 
por necessidade de sua capacidade, sem a qual o fio da Espada de Dâmocles pode romper-se. 
Essa simples providência valerá mais do que todas as medida adotadas ou em estudos para levar a 
Administração Pública ao nível de eficiência desejada. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24762 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 59, parágrafo único, dispondo:  
"Parágrafo único. É obrigatória a publicação na Imprensa Oficial da natureza e montante dos  
seguros contratados pelas pessoas jurídicas, sendo passível de responsabilidade o dirigente que  
deixar de contratar cobertura para os riscos passíveis de seguro." 
Justificativa 
Os dirigentes de entidades da administração direta e indireta são os gestores da coisa pública. 
Para tanto, são investidos de competência decisória, consubstanciada nos poderes e deveres 
inerentes ao cargo ou função exercida a, com as respectivas responsabilidades. 
Dentre esses deveres, destacam-se (i) o de agir; (ii) o de eficiência; e (iii) o de prestar contas. 
Este último decorre do encargo de gestão de bens e interesses da comunidade. 
Segundo o Professor Hely Lopes Meirelles, se a função de administrar “corresponde ao desempenho 
de um mandato de zelo e conservação de bens e interesses de outrem, manifesto é que quem o 
exerce deverá contas ao proprietário. No caso do administrador público, esse dever ainda mais se 
alteia, porque a gestão se refere aos bens de coletividade”. 
Prossegue o eminente Mestre afirmando que “A prestação de contas não se refere apenas aos 
dinheiros públicos, à gestão financeira, mas a todos os atos de governo e de administração”. 
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Todavia, no que diz respeito à publicação do montante de seguro contratado, o dever de prestar 
contas não vem sendo observado. O zelo e a conservação de bens e interesses públicos reclamam 
medidas assecuratórias. 
O seguro é, reconhecidamente, a ação mais eficaz e da qual o administrador público não pode abrir 
mão, sob pena de colocar em risco todo o patrimônio por ele administrado. 
Exemplos recentemente ocorridos na Rádio Televisão e Cultura de São Paulo, na Companhia 
Siderúrgica Nacional (Rio de Janeiro), Petrobrás (Vila Socó-SP) e Centrais Elétricas de são Paulo - 
CESP são provas contundentes do descaso de alguns administradores públicos. 
A situação assume proporções e ainda maiores quando também está em jogo o patrimônio de 
terceiros, nos casos de companhias abertas. 
A presente emenda, ao tornar obrigatória a publicação do montante de seguro contratado por 
entidades de administração pública direta e indireta, visa a resguardar o patrimônio coletivo e de 
terceiros, ante a ocorrência de um sinistro qualquer. Mediante a referida publicação, a comunidade e 
os órgãos competentes ficam habilitados para fiscalizar o zelo no trato da coisa pública, por parte dos 
administradores, inclusive quanto à respectiva responsabilidade. 
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:27325 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   No art. 59, substitua-se a expressão "responderão pelos danos" pela seguinte  
"responderão civilmente pelos danos". 
Justificativa 
É preciso deixar bem claro que se trata da reparação civil nos casos de dolo ou culpa. Essa emenda 
evitará possíveis demandas futuras. 
Parecer:   
   Não há reparação de dano para o crime, em relação à vítima ou a terceiro prejudicado. Assim, o 
preceito, por princípio de hermenêutica, só se refere à reparação civil. 
 
   
   EMENDA:27373 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda para suprimir os arts. 59, 60, 61, 62, 63 e 64 do Projeto de Constituição - Substitutivo. 
Justificativa 
Ressalta da leitura das citadas disposições: a) não é matéria constitucional; b) não é de aplicação 
transitória. O art. 59 é assunto para o Código Civil. O art. 60 cogita de atribuições do Ministério da 
Fazenda. Os arts. 61, 62, 63 e 64 antecipam, no texto I da Constituição, o inteiro teor de Lei 
Complementar. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, considerando que o novo substitutivo do relator já suprimiu os artigos  
59 e 63. 
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   EMENDA:27956 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 59 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 59. As pessoas jurídicas de direito público responderão apenas subsidiariamente pelos  
atos praticados por seus servidores ou por quaisquer pessoas investidas de "munus" público ou  
autoridade, inclusive fiscal, judicial e policial, assumindo cada qual a responsabilidade pelos danos  
que, nessa qualidade, causar a terceiros." 
Justificativa 
A Constituição em vigor estabelece, sobre a matéria ora em questão, a responsabilidade civil 
obrigatória (ou responsabilidade objetiva) das pessoas de direito público pelos atos de seus 
servidores, dizendo mais, no parágrafo único do art. 107, que, nos casos de culpa ou dolo do 
servidor, caberá ação regressiva contra o funcionário. 
Ora, este é o grande escudo, a proteger a impunidade de servidores públicos de todas as categorias, 
assim corno autoridades de várias espécies. Uns e outros não têm a obrigação de ressarcir danos 
causados a terceiros e por isto nem sempre exercitam suas atividades com o rigor de diligência 
desejável ou com a exação recomendável. 
Contra tal irresponsabilidade disseminada é que se insurge a nossa proposta. Ela trata de 
estabelecer primeiro a responsabilidade de quem pratica atos danosos a terceiros e depois, somente 
subsidiariamente, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31844 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Nos termos do art. do Regimento Interno da Assembleia Nacional constituinte, altere-se o art.  
59 do Substitutivo do Projeto de Constituição para a redação:  
Art. 59 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de  
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a 
terceiros, sendo obrigado o exercício da ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa.  
Parágrafo único - O Estado responderá por danos decorrentes de erro, omissão ou  
irregularidade da prestação jurisdicional, nos termos da lei. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34393 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 59 do Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 59 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de  
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a 
terceiros,  
sendo obrigatório o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 
Justificativa 
É indispensável consignar uma consequência à atividade governamental violadora dos direitos, 
garantias e liberdades assegurados pela ordem jurídica. 
Quando a atuação ou a omissão estatal acarretar um dano econômico, o particular lesado deve ser 
indenizado. 
A indenização se baseia no princípio da distribuição dos encargos públicos. Partindo do pressuposto 
que o Estado age sempre em benefício da coletividade, é um imperativo de justiça que a coletividade 
suporte as consequências do dano experimentado por um indivíduo em decorrência da atuação 
estatal. 
Entretanto, o Estado pode causar danos tanto ao agir, quanto pelo fato de omitir-se, quando obrigado 
a atuar. 
Por isso se prevê a responsabilidade objetiva (independente de culpa) da administração pelas ações 
deletérias a esses direitos e causadoras de danos patrimoniais ou econômicos, prevendo-se, 
também, a responsabilidade condicionada (dependente de culpa) quando a administração houver 
deixado de atuar, quando poderia e deveria fazê-lo. 
Prevê-se, por último, a responsabilização do servidor que atuando com dolo ou culpa, houver violado 
direitos do cidadão, acarretando-lhe danos. Não se pode conceber que o mau funcionário saia ileso, 
quando atuar incorretamente. 
De resto, a emenda proposta corresponde ao art. 107 da Constituição não pode deixar de apresentar 
dispositivo análogo, sob pena de incidir em grave retrocesso. 
A responsabilidade pública é inerente ao Estado de Direito e tão elementar quanto a submissão à lei 
e à jurisdição. 
Parecer:   
   Não nos parece ser necessário estabelecer uma obrigatoriedade para a adoção de um 
procedimento que resulta de dever legal, especialmente quando a norma se dirige a entidade 
de direito público. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   EMENDA:01914 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA DE PLENÁRIO  
Nos termos do item II, do art. 3o., do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, altera-
se a redação do § 10, do art. 44, do Projeto de Constituição para os termos seguintes:  
"Art. 44 - ........................................... 
§ 10 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de  
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serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade causarem a terceiros,  
sendo obrigatória a ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 
Justificativa 
A Emenda propõe seja  tornada obrigatória a ação regressiva contra o agente público responsável, 
dolosa ou culposamente, por dano causado a terceiro e pelo qual tenha a pessoa jurídica de direito 
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondido objetivamente. 
É que a faculdade, ensejada pela redação contida no Projeto de Constituição e que repete a norma 
hoje vigente por força do § único do art. 107, da C.F., tem sido objeto de desmandos e omissões 
graves, ao argumento de que é mera faculdade e como tal pode, ou não, ser aplicada a critério da 
autoridade. 
Assim, tem-se aplicado ela contra os "adversários", mas não contra, os amigos das autoridades, em 
burla sensível e inadmissível ao povo, que acaba respondendo por dano praticado dolosamente por 
servidor público. 
A emenda torna obrigatória a ação e, assim, impede a burla praticada reiteradamente. 
Parecer:   
   Altera redação do parágrafo 10 do art. 44, apenas para introduzir a obrigatoriedade de ação 
respectiva contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa.  
A modificação proposta não contribui para aperfeiçoar o texto do preceito, cuja redação  
afigura-se-nos adequada.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
[...] 
CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 43. A administração pública, direta ou indireta de qualquer dos Poderes, obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.  
[...] 
Parágrafo 7º As pessoas Jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  
[...] 

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 
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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  
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  
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221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  

246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  

271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e alíneas 
"b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; 
Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; incisos, 
VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
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 
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("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. 

 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 37, § 6º 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.  

 

 


