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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. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em 

virtude de concurso público.  

      § 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 

ampla defesa.  

      § 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito 

a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.  

      § 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.   

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00013 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE O FUNCIONÁRIO ESTÁVEL FIQUE EM DISPONIBILIDADE, COM  
PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO, EM CASO DE EXTINÇÃO 
DO CARGO. 

                                                      
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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   SUGESTÃO:00236 DT REC:01/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE ESTABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E  
MUNICÍPIOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E AUTARQUIAS QUE  
CONTÊM COM O MÍNIMO DE QUATRO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO OU QUE TENHAM  
SIDO ADMITIDOS POR PROCESSO SELETIVO. 
   
   SUGESTÃO:00678 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A DEMISSÃO SOMENTE SERÁ APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO,  
ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO, NO PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, EM  
VIRTUDE DE SENTENÇA JUDICIAL, OU MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE  
COMPROVE SUA INAPTIDÃO PARA O CARGO DE EMPREGO PARA O QUAL 
FOI HABILITADO. 
   
   SUGESTÃO:01056 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A DISPONIBILIDADE REMUNERADA DO 
FUNCIONÁRIO ESTÁVEL. 
   
   SUGESTÃO:01175 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, ESTÁVEL OU NÃO, SOMENTE  
SEJA POSSÍVEL MEDIANTE SENTENÇA JUDICIAL OU PROCESSO ADMINISTRATIVO,  
NO QUAL LHE SEJA ASSEGURADA AMPLA DEFESA. 
   
   SUGESTÃO:03608 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIDADE NO 
SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:04329 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM ESTÁVEIS, APÓS DOIS ANOS DE EXECUÇÃO, OS  
SERVIDORES NOMEADOS POR CONCURSO E, APÓS QUINZE ANOS, OS 
NÃO CONCURSADOS. 
   
   SUGESTÃO:04443 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM ESTÁVEIS, APÓS 90 DIAS DE EXERCÍCIO, OS 
SERVIDORES ADMITIDOS POR CONCURSO. 
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2 – Audiências públicas 

Consulte na 16ª reunião extraordinária, da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos, notas taquigráficas da Audiência Pública realizada em  5/5/1987. 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. 10 - Aplicam-se aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 

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

[...] 

VIII - Os servidores públicos são estáveis desde a admissão.  

Parágrafo único - Extinto o cargo, o servidor público ficará em disponibilidade 

remunerada, com vencimentos integrais, até o seu obrigatório aproveitamento em 

cargo equivalente.  

[...] 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

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

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

[...] 

VII - Os servidores públicos são estáveis desde a admissão, respeitado o disposto 

no item II do artigo 11, sendo-lhes assegurado um fundo de garantia de tempo de 

serviço.  

[...] 

Parágrafo único - Extinto o cargo, o servidor público ficará em disponibilidade 

remunerada, com vencimentos integrais, até o seu obrigatório aproveitamento em 

cargo equivalente. 

 

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

Públicos a votação da redação final do Anteprojeto.  

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

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL – VII 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 7.  

(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: 5.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

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

específicas:  

[...] 

X - estabilidade, 2 (dois) anos após a admissão, respeitado o disposto no inciso II 

deste artigo. 

[...] 

Art. 21 - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial, ou mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla 

defesa. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social a votação do Substitutivo do 

Relator.  

Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento, a partir da p. 120, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

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

específicas:  

[...] 

X - estabilidade, 2 (dois) anos após a admissão, respeitado o disposto no inciso II 

deste artigo. 

[...] 

Art. 93 - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial, ou mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla 

defesa. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 13.  

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

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

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

constantes do art. 14, as seguintes normas específicas:  

[...] 

X - estabilidade, dois anos após o ingresso, respeitado o disposto no item II deste 

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

[...] 

Art. 94 - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial, ou mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla 

defesa. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 39.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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

do artigo 7º, as seguintes normas específicas:  

[...] 

IV - são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados por 

concurso, nos termos do item II supra. Extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade por ato do Poder Executivo, o funcionário estável ficará em 

disponibilidade remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, 

até seu adequado aproveitamento em outro cargo.  

[...] 

Art. 71 - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial, ou mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla 

defesa.  

§ 1º - Invalidada por sentença a demissão, o servidor será reintegrado.  

§ 2º - O servidor que ocupava o lugar do reintegrado será exonerado se nomeado 

sem concurso ou, se ocupava outro cargo, a este reconduzido sem direito a 

indenização, mas, se nomeado em decorrência de concurso público, será 

aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 39.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

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

que preencham os requisitos estabelecidos em lei.  

[...] 

§ 3º - São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados 

por concurso público. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado 

aproveitamento em outro cargo.  

[...] 

Art. 49 - O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial, ou mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla 

defesa.  

Parágrafo Único - Invalidada por sentença a demissão, o servidor será reintegrado 

e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 

indenização, ou aproveitado em outro cargo ou, ainda, posto em disponibilidade. 

 

Destaque(s) apresentado(s) nº 6219/87 (supressivo).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1649.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

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

preencham os requisitos estabelecidos em lei.  

[...] 

§ 3º São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados por 

concurso público. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 

estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento 

em outro cargo. 

[...]  

 

Art. 50. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial, ou mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla 

defesa.  

Parágrafo único. Invalidada por sentença a demissão, o servidor será reintegrado e 

o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 

indenização, ou aproveitado em outro cargo ou, ainda, posto em disponibilidade. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 44, § 3º e art. 49. 

 

Votação da Emenda 02039, em Plenário.  

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

8283. 

 

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

2º) 

Art. 42. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados 

em virtude de concurso público.  

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 

ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.  

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.  

§ 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

 

Nota: foi feita renumeração e depuração do texto pelo relator. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Requerimentos de destaque nº 1069 e 1453, referentes à emenda 00946.  A 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/203anc11mar1988.pdf
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emenda foi votada e rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/8/1988, a partir da p. 

12930. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 40. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados 

em virtude de concurso público.  

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 

ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.  

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.  

§ 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o art. 40, § 1º e § 2º. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 156 e 225. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados 

em virtude de concurso público.  

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa.  

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.  

§ 3º Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Incluam-se, onde couber, no Capítulo ou Seção  
que trata dos Servidores Públicos, Civis e  
Militares, os seguintes dispositivos:  
"Art. A organização dos serviços públicos e  
dos demais agentes do Estado, da administração  
direta ou indireta, observará rigorosamente  
princípios e normas que assegurem eficiência,  
celeridade e pronto atendimento, clara definição  
de atribuições e competências, igualdade de acesso  
e ingresso, sistema de carreira e de valorização  
do mérito, fixação de responsabilidades e  
imparcialidade da administração.  
Art. Os servidores públicos e demais agentes  
do Estado, de qualquer condição ou categoria, da  
administração direta ou indireta, estão, no  
exercício dos seus cargos, empregos ou funções,  
exclusivamente a serviço da Nação e do interesse  
público, e não de grupos ou facções políticas.  
Art. Nenhum servidor poderá ser beneficiado,  
perseguido ou prejudicado, por sua condição  
pessoal ou em razão de sua crença política ou  
ideológica, ou em virtude do exercício, como  
cidadão, de quaisquer direitos políticos  
assegurados na Constituição.  
Art. É assegurado ao servidor público da  
administração direta ou indireta o direito de  
sindicalização e o de residência, na conformidade da lei.  
Parágrafo único. No exercício do direito de  
resistência, não será permitida a paralização de  
unidade de serviço que, por sua natureza  
específica e finalidade, não pode admitir interrupção.  
Art. É assegurado ao servidor público, de  
qualquer condição ou categoria, o direito de  
participar da gestão das empresas ou entidades da  
administração indireta, mediante o provimento de  
cargos ou funções de confiança e de direção  
superior, na conformidade da lei.  
Art. Qualquer ato ou omissão que importe  
violação ou desrespeito a direitos ou interesses  
legalmente protegidos por esta Constituição é nulo  

                                                      
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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e os funcionários, servidores ou agentes públicos,  
de qualquer condição ou categoria, da  
administração direta ou indireta, que o executarem  
ou a quem tal omissão seja imputada, incorrerão em  
responsabilidade penal, civil e administrativa,  
sem que possam alegar, em defesa, ordens  
superiores manifestamente contrárias à  
Constituição e às leis.  
Parágrafo único. A infração a que  
corresponder a ação ou omissão será do tipo  
imprescritível e inafiançável.  
Art. Invalidada por sentença a despedida  
injusta de servidor, será o mesmo reintegrado e  
reconduzido ao cargo ou emprego.  
Art. O disposto nesta Seção aplica-se aos  
funcionários, empregados, servidores e agentes  
públicos da administração direta ou indireta dos  
três Poderes da União e dos Estados, do Distrito  
Federal, dos Territórios e dos Municípios e, bem  
assim, às empresas subsidiárias, coligadas e  
controladas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O Capítulo "Dos Servidores Públicos" trata, em dispositivos próprios, de todas as matérias contidas 
na Emenda.  
Quadro de Carreira, probidade, sindicalização, participação em órgãos de deliberação e punibilidade 
pelos atos ilícitos.  
A parte referente à liberdade de crença religiosa ou participação política é própria de outra 
Subcomissão.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
 
   EMENDA:00124 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   Dos servidores públicos civis:  
"Art. ......................................  
§ 8o. Os servidores públicos são estáveis  
desde a admissão, quando nomeados por concurso." 
Justificativa: 
O concurso de provas ou de título é que seleciona o candidato quanto a sua habilitação, para o 
desempenho de sua função. 
O candidato mais apto foi selecionado por sua qualificação pessoal, e não pela de terceiros, evitando 
assim, o apadrinhamento. 
A estabilidade é merecida pelos concursados porque demonstraram serem eles, os mais qualificados 
para o desempenho de suas funções trazendo consequentemente melhoria no produto final. 
Parecer:   
   Reconhecemos o mérito da justificativa do ilustre Constituinte, quando enfatiza a importância do 
concurso público, bem como da estabilidade para os mesmos.  
Na verdade, a proposta constante da Emenda, já se encontra amparada no item II do artigo 10, do 
anteprojeto.  
Diante do exposto, somos pela rejeição por prejudicialidade. 
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   EMENDA:00195 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o art. 10 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 10. Aplicam-se aos servidores públicos  
civis e a todos os trabalhadores em Fundações,  
Autarquias e Empresas Estatais da União, Estados,  
do Distrito Federal, dos Territórios e dos  
Municípios as seguintes normas específicas:  
I - Os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei.  
II - A admissão em toda a administração  
pública exige sempre a aprovação prévia em  
concurso público de provas ou de provas e títulos:  
a) independerá de limite de idade a inscrição  
em concurso público;  
b) o prazo de validade do concurso público  
será de 4 (quatro) anos, contados da homologação;  
c) o concurso deverá estar homologado no  
prazo de 12 (doze) meses, contando da data de  
publicação edital;  
d) as vagas previstas no edital deverão ser  
preenchidas no prazo de 6 (seis) meses da  
homologação.  
III - A União, os Estados, os Municípios e o  
Distrito Federal instituirão em lei própria,  
regime jurídico único para seus servidores.  
IV - Exceto os subordinados diretamente a  
autoridade máxima, os cargos em comissão serão  
atribuídos aos servidores de carreira, atendidos  
os requisitos de competência e experiência.  
V - Aos 10 (dez) anos de exercício de cargo  
ou função de confiança, a remuneração respectiva  
terá sido integralmente incorporada aos  
vencimentos permanentes do servidor.  
VI - Os quadros de pessoal, na administração  
pública, são estruturados sob a forma de quadros  
de carreira, garantido aos servidores o acesso a  
todos os níveis hierárquicos de cargos ou empregos  
integrantes da estrutura administrativa dos órgãos  
ou entidades públicas.  
VII - É vedada qualquer diferença de  
remuneração entre funções iguais ou assemelhadas  
dos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo  
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter  
individual.  
VIII - Os servidores públicos são estáveis desde a admissão.  
IX - Após cada decênio de efetivo exercício,  
o servidor público terá direito a licença especial  
de seis meses com todos os direitos e vantagens do  
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seu cargo efetivo.  
X - É assegurado ao servidor público  
adicional por tempo de serviço, após cada período  
de 5 anos de efetivo exercício, vedada a  
incidência ou a soma dos adicionais posteriores  
sobre os anteriores.  
XI - A nomeação de Ministros dos Tribunais de  
Contas da União e dos Estados é da competência dos  
respectivos Poderes Legislativos.  
XII - O servidor na administração pública  
será enquadrado em um único plano de cargos e  
salários para todas as Autarquias, Fundações e  
Empresas Estatais.  
XIII - O trabalhador da administração pública  
não poderá receber a qualquer título, remuneração  
superior a um salário mínimo por dia.  
XIV - Nenhum servidor público pode receber a  
qualquer título, retribuição superior à prevista  
para o Presidente da República.  
§ 1o. Extinto o cargo, o servidor ficará em  
disponibilidade remunerada, com vencimentos  
integrais, até o seu obrigatório aproveitamento em  
cargo equivalente.  
§ 2o. Ficará inabilitado para função pública  
os Chefes de Executivo, integrantes de Mesas  
Diretoras do Legislativo, Presidente e Diretores  
de Autarquias, Fundações ou de Empresas Estatais,  
que admitem funcionários sem concurso público." 
Justificativa: 
Pretendemos com as emendas propostas inicialmente qualificar como servidor público, todos os 
trabalhadores da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Empresas Estatais.  
Com relação a normatização do valor máximo as remunerações no serviço público, entendemos ser 
importante ter como parâmetro o salário mínimo nacional para regular não apenas a disparidade 
salarial da administração pública, mas também em todo o mercado de trabalho.  
Com a instituição de um único plano de cargos e salários para todas as Autarquias, Fundações e 
Empresas Estatais pretendemos que o Estado, enquanto empregador assegure o direito de isonomia 
salarial para aqueles que desempenhar as mesmas funções, mesmo em órgãos diferentes.  
Acreditamos ser importante dispor a constituição (e o anteprojeto) de mecanismos que garanta a 
moralização da administração pública. 
O Anteprojeto normatiza, de forma correta, o concurso público para admissão no serviço público. Mas 
para garantir esta regra é importante definir as punições, e neste sentido propomos a inabilitação dos 
dirigentes responsáveis pelas admissões irregulares.  
Parecer:   
   A presente Emenda dá outra redação ao art. 10 do anteprojeto, com algumas alterações.  
Acham-se contemplados já no anteprojeto, os seguintes itens da Emenda: I, II, IIa, IIb, IIc, IId, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XIV par. 1º.  
No caput o autor propõe o acréscimo da expressão "trabalhadores em Fundações, Autarquias e 
Empresas Estatais", o que, no entanto, está implícito no texto do anteprojeto.  
A sugestão referente à inabilitação para a função pública, do administrador público que admitir 
servidor sem concurso, traz uma norma aperfeiçoadora que é aconselhável aproveitar.  
A proposta do item XII não se coaduna com o anteprojeto, porque os planos de cargos e salários 
devem ser susceptíveis de variação, segundo as necessidades peculiares a cada unidade.  
Para a proposta do item XIII o anteprojeto deu outra solução (art. 10, XIII), a retribuição do Presidente 
da República.  
Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00237 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao item VIII a seguinte redação:  
"Os servidores públicos são estáveis, desde  
que, admitidos por concurso público." 
Justificativa 
Todos os servidores públicos devem ter estabilidade, sendo necessário para isto ser admitido através 
de Concurso público, que já prova a existência de vagas permanentes. 
No entanto, por vezes, acontece que as Administrações têm apenas vagas temporárias, que se 
destinam à execução de determinados trabalhos. Para os servidores contratados para este tipo de 
serviço, não podemos estabelecer estabilidade, pois isto representará um verdadeiro caos para o 
poder público e, consequentemente, para o País. 
Parecer:   
   A emenda sob exame estabelece que "os servidores públicos são estáveis, desde que, admitidos 
por concurso público", visando assim dar nova redação ao item VIII, do art. 10.  
A preocupação do autor está no fato que se dê estabilidade apenas ao servidor que foi admitido 
através de concurso público.  
Efetivamente, este detalhe não foi esquecido por nós. O item II do art. 10 exige a obrigatoriedade do 
concurso público para a admissão no serviço público. Desse modo, fica patente o condicionamento 
da estabilidade do concurso público, razão pela qual julgamos a presente emenda prejudicada. 
   
   EMENDA:00253 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   "Art. 10. ..................................  
VIII - Os servidores públicos são estáveis  
desde a admissão e terão direito ao Fundo de  
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)." 
Justificativa 
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma conquista do trabalhador e os funcionários 
públicos não devem ser excluídos desse benefício. E um argumento sórdido dizer-se que a Nação, 
não pagando o FGTS para o seu trabalhador, "fará economia de recursos". O que está em jogo é a 
gama de benefícios que o servidor terá acesso com o FGTS (naturalmente, estamos supondo que o 
Fundo não continuará tendo a péssima administração que tem sido notada até agora). 
E o principal benefício é a aquisição da casa própria. Sabemos que o Governo não terá condições de 
dar casa para todos os seus trabalhadores. O FGTS é, portanto, uma forma de o trabalhador do 
serviço público ter garantias de que o sonho da casa própria poderá tornar-se realidade. 
Parecer:   
   A emenda do nobre Constituinte estabelece que "os servidores públicos são estáveis desde a 
admissão e terão direito ao fundo de garantia por tempo de serviço".  
O anteprojeto no título "Dos Direitos dos Trabalhadores", caput art. 2o., de maneira objetiva e 
consistente assegura aos trabalhadores, servidores públicos civis, federais estaduais e municipais 
diversos direitos, inclusive a estabilidade e o Fundo de Garantia por tempo de serviço.  
Ante o exposto, opinamos pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:00318 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   "Estável ou não, a demissão somente será  
aplicada ao servidor em virtude de sentença  
judicial transitada em julgado ou por força de  
processo administrativo regular em que lhe seja  
assegurada ampla defesa". 
Justificativa: 
A Constituição em vigor defere não só ao servidor estável a demissão precedida de procedimento 
administrativo, assegurando-lhe ampla defesa. Ocorre que a estabilidade, princípio assegurado pela 
Carta Magna, é direito reconhecido ao servidor público após dois anos de efetivo exercício no cargo 
para o qual tenha sido nomeado em virtude de prévia aprovação em concurso.  
Há de ser considerado que a carência de dois anos, que antecede a estabilidade, doutrinariamente 
denominada de estágio probatório, tem por objetivo verificar se o servidor aprovado em concurso 
público, e consequentemente nomeado em caráter efetivo, atende a todos os requisitos 
indispensáveis à conquista da estabilidade.  
Essa figura, a do estágio probatório, inscreve-se normalmente, na maioria dos estatutos próprios 
municipais.  
Contudo, a experiência vem demonstrando que o Poder Público, muitas vezes, demite o servidor 
concursado quando esse se encontra na véspera de adquirir a estabilidade, quase sempre sem 
nenhuma alegação que possa justificar a medida, e, o que é realmente, da maior gravidade, sem 
qualquer procedimento administrativo, de forma a obstar, ostensivamente, a conquista da 
estabilidade.  
É preciso, portanto, que o novo texto constitucional assegure ao servidor o direito à obtenção da 
estabilidade sem que, arbitrariamente, o administrador possa relegar ao esquecimento ampla defesa 
por parte dos servidores.  
Parecer:   
   O caput do artigo 2o. do anteprojeto diz serem os direitos ali transcritos assegurados aos 
trabalhadores e aos servidores públicos. O inciso XIII do mesmo artigo ordena a estabilidade desde a 
admissão no emprego, salvo o cometimento de falta grave comprovada judicialmente. Outra não é a 
intenção do autor que a de aplicar esse dispositivo ao servidor público. No entanto, por encontrar-se 
este já abrangido pela norma, em virtude da redação do caput do artigo, somos pela prejudicialidade 
da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00179 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, suprima-  
se no item VII do artigo 11 a expressão:  
respeitado o disposto no item II do artigo 11. 
Justificativa: 
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Trata-se de intercalada supérflua, porque a regra do concurso já estaria consagrada naquele item do 
artigo 11, além do que, em boa técnica, deveria dizer-se deste artigo, porque o mencionado item o 
integra.  
São redundâncias como esta que desacreditam a força cogente de textos constitucionais. É preciso, 
na própria elaboração da Constituição, alterar a mentalidade reinante, sobretudo agora que, na letra 
do anteprojeto em questão, a admissão de funcionário sem o pressuposto do concurso público 
constituirá ato de improbidade, a ser exemplarmente punido.  
Parecer:   
   Rejeitada. A sugestão apresentada contraria todo o espírito do capítulo dos "Servidores Públicos". 
   
   EMENDA:00319 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos - Art. 11  
Incluam-se no anteprojeto os seguintes dispositivos:  
Art. Aplicam-se aos servidores públicos dos  
três Poderes da União, dos Estados, do Distrito  
Federal, dos territórios e dos Municípios as  
seguintes normas específicas:  
I - É estabelecido o limite de 50 anos de  
idade, para inscrição em concurso público,  
respeitadas as idades limites previstas em  
legislação específica, própria de cada cargo a ser provido.  
II - Somente os ocupantes de cargos em  
comissão, previstos em lei, não dependerão de  
concurso para nomeação, sendo também livre de  
exoneração.  
III - Os quadros de pessoal, na administração  
pública, são estruturados sob a forma de quadros  
de carreira, garantindo aos servidores o acesso a  
todos os níveis hierárquicos de cargos ou empregos  
integrantes da estrutura administrativa dos Órgãos  
ou entidades públicas;  
IV - É vedada qualquer diferença de  
remuneração entre funções iguais ou assemelhadas  
dos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo  
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual.  
V - Lei ordinária regulará o instituto da  
estabilidade no Serviço Público Federal.  
VI - Após cada decênio de efetivo exercício,  
o servidor público terá direito a licença especial  
de seis meses com todos os direitos e vantagens de  
seu cargo efetivo.  
VII - É assegurado ao Servidor Público  
adicional por tempo de serviço, após cada período  
de 5 anos de efetivo exercício, vedada a  
incidência ou a soma dos adicionais posteriores  
sobre os anteriores.  
VIII - A nomeação dos Ministros dos Tribunais  
de Contas da União e dos Estados é da competência  
dos respectivos Poderes Legislativos.  
IX - O maior vencimento e salário não poderá  
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exceder ao menor em mais de 25 (vinte e cinco)  
vezes, em toda a Administração Pública.  
X - Nenhum servidor público pode receber  
salário ou vencimento superior ao previsto para o  
Presidente da República.  
XI - A lei fixará tabela única de vencimentos  
para toda a Administração Pública.  
Parágrafo único. Extinto o cargo, o Servidor  
Público ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos integrais, até o seu obrigatório  
aproveitamento em cargo equivalente. 
Justificativa: 
A alteração observada na redação do item I deve-se ao fato de haver necessidade, principalmente 
para atividades específicas, de um limite de idade próprio de cada cargo a ser provido. O limite 
máximo, aos 50 anos, garante ainda ao concursado, o mínimo de 20 anos de serviços.  
A retirada do item II, com a remuneração dos demais, justifica-se pela maleabilidade que o Serviço 
Público necessita para a composição de seus quadros, principalmente quando a necessidade de 
serviços específicos ou temporários. A unificação do regime jurídico dos servidores não permitirá que 
isso ocorra.  
A redação dada ao item III (atual item II na emenda) prevê que todos os cargos em comissão da 
Administração Pública, não dependerão de concurso, sendo também livre a sua exoneração.  
O estatuto da estabilidade previsto no item VI é proposto que seja regulado por lei ordinária. 
No item X usa-se os termos salário ou vencimento, que são a base para o cálculo da remuneração, 
estes sim, não sevem exceder em 25 vezes o menor índice previsto para o Servidor Público.  
Parecer:   
   A emenda está apresentada em desacordo com o art. 23, § 2o do Regimento da ANC. 
   
   EMENDA:00453 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos, dê-se  
a seguinte redação:  
Art. 11 -....................................  
VII - Lei ordinária regulará o instituto da  
estabilidade no Serviço Público Federal. 
Justificativa: 
Há necessidade da Administração Pública julgar oportunidade de permanência ou não do servidor 
durante um estágio probatório, dando oportunidade a que permaneçam no Serviço Público somente 
aqueles que demonstrarem eficiência no desempenho de suas funções; a estabilidade desde a data 
de admissão não concederá à Administração esta prerrogativa.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Já consta dos itens XIII e XIV do art. 2o. de anteprojeto ex-VI do seu caput. 
 
 
   EMENDA:00615 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
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Texto:   
   Cancelar  
Art. - 11  
item XIII - Todo o item.  
Art. - 22  
Dos incisos XI, XII e XIII do Art. 11.  
Acrescentar  
Art. 11 .................... 
item IV ......No Órgão, inclusive os  
aposentados, atendidos ..........  
item V .........incorporados a de maior valor  
aos vencimentos......  
item XIII Todo o Parágrafo Único -  
................Extinto o cargo .................  
item XIV Fica assegurado ao Servidor Público  
que não possua casa própria, a obtenção de  
financiamento imobiliário especial para aquisição  
de seu imóvel.  
Art. 12 ....................... 
§ 5o. ........de magistério, cargo em  
comissão ou função de natureza técnico-  
especializada ou de cargo para...............  
Art. 15  
a) Os Servidores Públicos Civis inativos  
estão isentos da obrigação de pagamento de Imposto  
de Renda  
Art. 17 .......................... 
a) Fica assegurado aos ocupantes que vêem  
exercendo ininterruptamente há mais de 15 (quinze)  
anos cargos ou funções de confiança, a qualidade  
de servidor público efetivo.  
Art. 20 ......................... 
§ 6o. ......magistério ou cargo em comissão  
ou quanto ao contrato para prestação de serviços  
técnicos ou especializados.  
Art. 22 ........................ 
.....dos incisos XI, XII, XIV do art. 11 e letra "a" do Art. 15. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria o § 2o. do Art. 23 do Regimento da ANC. 
 
   
   EMENDA:00899 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores  
Dê-se ao item VII do art. 11 a seguinte redação:  
"VII - Os servidores nomeados mediante  
concurso público serão estáveis após um ano de  
efetivo exercício." 
Justificativa: 
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Ao contrário dos “trabalhadores” (ver art. 2° - inciso XII do anteprojeto) os servidores públicos só 
podem ser demitidos “por justa causa”, o que justifica um período de estágio probatório para 
apuração, na prática, da capacidade do concursado, durante o qual poderá ser exonerado se não 
preencher esta condição.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Já consta dos itens XIII e XIV do art. 2o ex-VI do seu caput e o seu detalhamento é matéria de lei 
ordinária. 
   
   EMENDA:01049 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   O inciso VII, do artigo 11, do anteprojeto  
oriundo da subcomissão acima indicada, passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 11. ....................................  
"VII - O servidor público é estável desde a  
admissão e só perderá esta condição quando  
condenado à pena restritiva da liberdade  
individual por prazo superior a 2 (dois) anos, em  
condenação transitada em julgado, sendo assegurado  
à família a participação no fundo de tempo de serviço;" 
Justificativa 
Pretende a emenda, a exemplo do que foi fixado para os militares no Art. 20, § 1º, do anteprojeto, 
garantir que a estabilidade, após adquirida, só será atingida mediante decisão judicial, transitada em 
julgado, em condenação por crime com pena de liberdade individual por mais de 2 (dois) anos. 
Nos casos de condenação, pretende-se proteger a família do servidor punido com a pena de restrição 
da liberdade individual, com o pagamento, como participação, no fundo de tempo de serviço. 
A admissão, efetuada a partir destas normas, somente na forma de concursos públicos, assegura a 
estabilidade. A perda desta garantia ficará sob supervisão judicial, por condenação transitada em 
julgado. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Já consta dos itens XIII e XIV do art. 2o. e o seu detalhamento é matéria de lei ordinária. 
   
   EMENDA:01064 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   V - É vedada qualquer diferença da  
remuneração entre funções iguais ou assemelhadas  
dos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo  
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual.  
VI - Os servidores públicos serão estáveis  
após 2 (dois) anos de estágio probatório.  
VII - Nenhum servidor público pode perceber,  
a qualquer título, retribuição superior à dos  
chefes dos três Poderes.  
Parágrafo único. Extinto o cargo, o servidor  
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público ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos integrais, até o seu obrigatório  
aproveitamento em cargo equivalente." 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. Julgamos que a matéria deva ser definida no âmbito da legislação ordinária. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00297 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao substitutivo do relator.  
Acrescente-se ao substitutivo o seguinte art.  
19 renumerando-se os demais.  
"Art. 19. O servidor público estável só  
perderá o cargo ou emprego em virtude de sentença  
judiciária ou mediante processo administrativo no  
qual lhe seja assegurada ampla defesa." 
Justificativa: 
O substitutivo do ilustre relator, em que pese a sua indiscutível preocupação com as garantias dos 
trabalhadores, olvida, quanto aos servidores públicos, norma já tradicional do nosso direito, qual seja 
a de garantir a estabilidade.  
É o que pretendemos sanar com esta emenda.  
Parecer:   
   Aprovada.  
De fato, a proposta preenche uma lacuna no contexto da respectiva sessão do anteprojeto. 
   
 
   EMENDA:00754 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   EMENDAS AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DA ORDEM  
SOCIAL  
1) Ao art. 11, item III.  
Acrescente-se, "in fine": "aprovados por lei"  
2) Ao art. 15:  
Acrescente-se, depois da expressão, "na mesma  
data", "computados os direitos e vantagens cabíveis"  
3) Ao art. 26:  
Intercale-se, depois da expressão "motivação  
política", ou por ato unilateral sem direito de  
manifestação ou defesa"  
4) Ao art. 11:  
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Acrescente-se o seguinte item:  
"IX - Estabilidade após dois anos de efetivo exercício." 
Justificativa: 
1ª.) Ao Art. 11, item III, “in fine”: 
Trata-se de evitar o que vem ocorrendo atualmente, quando o DASP, com meras “normativas”, 
baixadas com o poder que lhe foi outorgado, elabora a “sua” classificação em aberto, criando e 
extinguindo direitos a seu alvedrio.  
2ª.) Ao Art. 11, novo item: 
Com a emenda se pretende, apenas, garantir o direito já existente, que poderá ser modificado em 
razão do que se dispõe, de modo geral, no art. 11 do Substitutivo.  
3ª.) Ao Art. 26  
A Emenda tem por escopo anistiar aqueles, quase todos trabalhadores contratados, que, em 1964, 
tiveram seus contratos anulados por simples ato administrativo unilateral, sem uma expressa 
alegação política, embora fosse essa verdadeira motivação.  
4ª.) Ao Art. 15: 
O funcionário aposentado, com o transcorrer do tempo, vê seus proventos sofrerem verdadeira 
“capitis diminutio”.  
Comparado com os militares é o mesmo que um General reformado, a pouco tenha seus proventos 
reduzidos ao de um Coronel, Major, Capitão, Tenente.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A sugestão relativa ao art. 11, no sentido da inclusão da estabilidade no capítulo dos servidores civis, 
merece acolhida, pelo acréscimo de um inciso ao art. 11 (item IX). 
 
   EMENDA:01116 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 11, do Substitutivo do  
Relator, o seguinte inciso IV, renumerando-se os demais:  
Art. 11. ....................................  
IV - Serão estáveis, após dois anos de  
exercício, os servidores públicos nomeados por  
concurso público. 
Justificativa: 
A estabilidade na função pública, quando se trata de cargo permanente e de nomeação por concurso 
público, é um direito do servidor, já tradicionalmente inserido nas Constituições brasileiras.  
Talvez por um lapso, deixou de ser incluída no substitutivo, pois que está previsto para os militares 
(art. 19, § 1°), para os ex-combatentes, civis e militares, quando em função pública (art. 27, inciso I), e 
para os empregados regidos pela CLT, do setor privado ou público (art. 2°, inciso I).  
Parecer:   
   Aprovada.  
A emenda do ilustre Constituinte aperfeiçoa o substitutivo.  
Opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:01300 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Na Seção "Servidores Públicos Civis" do  
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substitutivo do relator, sugere-se seja  
acrescentado um dispositivo, disciplinado a  
estabilidade.  
Redação Proposta  
Art. (...) Os servidores públicos nomeado  
mediante concurso público de provas e títulos  
serão estáveis após seis meses de efetivo exercício. 
Justificativa 
O período de estágio probatório a que deve ser submetido o SERVIDOR, para apuração, pela 
Administração, da conveniência e oportunidade de sua permanência no serviço público mediante a 
verificação de sua idoneidade moral, aptidão, disciplina e eficiência; se impõe como necessário ao 
aprimoramento e moralidade da Administração. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Consideramos que a emenda do ilustre Constituinte não compatibiliza com o texto da redação do 
inciso IX do artigo 11 do substitutivo. 
 
 
   EMENDA:01314 REJEITADA 
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. São estáveis, após dois anos de  
exercício, os servidores nomeados por concurso.  
Parágrafo único. Extinto o cargo o servidor  
estável ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos integrais."  
"Art. A demissão será aplicada ao servidor estável:  
I - em virtude de sentença judiciária;  
II - mediante processo administrativo, em que  
lhe seja assegurada ampla defesa. 
Justificativa 
A estabilidade no emprego, assegurada aos trabalhadores nos termos estabelecidos no art. 2º, inciso 
II, não pode ser a mesma a ser adotada para os servidores em face, principalmente, de sua forma de 
admissão. 
O servidor, geralmente é admitido através de concurso público, o que difere frontalmente do 
recrutamento observado na área privada. 
Em razão disto, esta emenda prevê a estabilidade e a forma de demissão somente em casos como 
os previstos nesta proposição. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Consideramos de inteira justeza a explicitação do prazo de dois anos para a estabilidade do servidor 
contratado por concurso, bem como a das condições de demissão do servidor estável. A previsão da 
disponibilidade remunerada do servidor no caso de extinção de cargo, é, ao nosso ver, matéria de 
natureza regulamentar. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00688 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   O inciso X, do artigo 85, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 85 - ..................................  
X - estabilidade, 2 (dois) anos após a  
admissão, respeitado o disposto no inciso II,  
deste artigo, que não se aplica no caso dos  
servidores admitidos há mais de dois anos, à data  
desta Constituição. 
Justificativa 
A alteração da redação do dispositivo visa assegurar a estabilidade dos servidores públicos que 
contem mais de dois anos de admissão à data da promulgação da nova Constituição. 
 
   
   EMENDA:00741 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 93 do anteprojeto por:  
Art. 93. Não é permitida qualquer nomeação  
para a administração direta ou indireta, da União,  
Estados ou Municípios, sem concurso público,  
excetuando-se cargos de confiança.  
§ 1o. Os quadros de funcionários de confiança  
e respectivos salários na administração direta ou  
indireta, da União, Estados e Municípios, serão  
aprovados pelo Poder Legislativo correspondente,  
por proposta do Poder Executivo que instruirá a  
Mensagem com Parecer do respectivo Tribunal de Contas.  
§ 2o. Para cumprimento do disposto no  
parágrafo anterior, nos Municípios que não  
dispuserem de Tribunal de Contas, o Poder  
Executivo instruirá sua Mensagem com Parecer do  
Tribunal de Contas do Estado.  
§ 3o. O preenchimento de qualquer cargo  
público temporário, exceto os de Ministro de  
Estado, Presidentes de entidades públicas e os de  
assessoramento pessoal, será feito por critérios  
exclusivos de competência e probidade.  
§ 4o. Havendo indícios de prevaricação, pela  
tentativa ou pelo aproveitamento de cargo ou  
função pública para fins de beneficiamento  
político pessoal ou partidário, caberá ação  
popular, sendo o rito sumário definido em lei  
complementar.  
§ 5o. O servidor público estável só perderá o  
cargo em virtude de sentença judicial ou após  
processo administrativo. 
Justificativa: 
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O Estado tem o dever da eficiência. A utilização de cargos ou funções públicas para fins de 
aliciamento político caracteriza prevaricação.  
Diz o Código Penal, em seu art. 319, ao conceituar a prevaricação: 
“Art. 319. – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.”  
   
   EMENDA:01141 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 85, X  
O inciso X, do artigo 85, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 85 - ..................................  
X - estabilidade, 2 (dois) anos após o  
ingresso, respeitado o disposto no inciso II deste artigo. 
Justificativa 
Do ponto de vista técnico administrativo, é mais abrangente o termo ingresso, pois, alcança todas as 
hipóteses, enquanto que a admissão é reservada apenas para os casos de contratação pela CLT ou 
regime especial não estatutário. 
Parecer:   
   A Emenda, consoante deduzido da justificativa, tem por escopo tão só a substituição dos vocábulos 
"o ingresso" por "a admissão".  
Pela aprovação da emenda, com justificação nos argumentos lançados no parecer à Emenda no. 
1132-5. 
   
   EMENDA:01986 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 93:  
Parágrafo único - Qualquer pena  
administrativa não poderá ultrapassar a seis  
meses, exceto a exoneração. 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também e eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá constar expressamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punibilidade.  
Comparando-se a pena disciplinar com a pena no direito criminal, nota-se que as penas leves sequer 
servem para efeito de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus persequendi e 
puniendi após cinco anos de cumprimento das mesmas. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta, contudo, nem é analisada no direito administrativo.  
   
   EMENDA:02100 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção II, dos Servidores  
Públicos Civis, onde couber, a seguinte emenda:  
Estabilidade para o servidor público que  
esteja atualmente desempenhado qualquer função, e  
sob qualquer regime, independente de ter ou não  
prestado concurso público. 
Justificativa 
Tal emenda visa assegurar a todos os atuais servidores públicos a estabilidade no emprego, haja 
vista, o grande número de brasileiros servidores públicos que hoje desempenham funções das mais 
diversas durante muitos anos e que não têm uma situação definida quanto a sua segurança no 
serviço público. 
 
   
   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  
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO VIII - SEÇÃO II  
A Seção II, do Capítulo VIII, do projeto da  
Constituição, possa a ter a seguinte redação  
Art. - Aplicam-se, ainda aos servidores  
públicos civis da União, Estados, Territórios e  
Municípios, as seguintes normas específicas:  
[...] 
Art. - São estáveis, após dois anos de exercício  
os servidores nomeados por concurso.  
Parágrafo único. - A demissão será aplicada  
ao servidor estável:  
I - em virtude de sentença judiciária;  
II - mediante processo administrativo, em que  
lhe seja assegurada ampla defesa.  
[...] 
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 com limite para os dos Poderes Legislativo e 
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Judiciário. Tal dispositivo evitará que os Poderes Legislativo elevem o nível de remuneração de seus 
servidores compelindo o Poder Executivo a acompanhar a revisão.  
Quanto aos estabelecimentos do limite máximo de remuneração, admitidos 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 a categoria, resgatando-se, 
dessa forma, uma parcela da grande dívida acumulada ao longo dos anos.  
   
   EMENDA:02404 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 93:  
Parágrafo único - Qualquer pena  
administrativa não poderá ultrapassar a seis  
meses, exceto a exoneração. 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também a eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá constar expressamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punibilidade.  
Comparando-se a pena disciplinar com a pena no direito criminal, nota-se que as penas leves sequer 
servem para efeito da reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus persequendi e 
puniendi após cinco anos de cumprimento da mesma. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta, contudo, nem é analisada no direito administrativo.  
   
   EMENDA:02644 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 93.  
O Art. 93 do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 93 - O servidor público estável só  
perderá o cargo em virtude de sentença judicial  
precedida de processo administrativo contraditório  
no qual lhe seja assegurada ampla defesa e  
assistência da entidade representativa de sua  
categoria. 
Justificativa: 
O servidor militar (Art. 94, § 1°) só perderá a patente por decisão judicial restritiva da liberdade por 
mais de 2 (dois) anos, ou nos casos de condenação por Tribunal Militar.  
A estabilidade do trabalhador só poderá ser derrogada por condenação judicial (Art. 14, I, letra “a”) no 
caso de falta grave comprovada judicialmente.  
O servidor público, por igual, só deverá perder a estabilidade em iguais condições: condenação 
judicial. O inquérito administrativo ou policial, seria a peça de qualificação, não suscetível de, por si 
só, punir o servidor estável, com a perda desta condição.  
   
   EMENDA:02667 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso "X" do art. 85 a seguinte redação:  
"Art. 85 - ..................................  
X - estabilidade, a partir da admissão,  
respeitado o disposto no inciso II deste artigo": 
Justificativa: 
O art. 14 estabelece como norma geral a estabilidade no emprego a partir de 90 dias. Assim, não é 
justo nem coerente que o mesmo texto constitucional exija dos funcionários públicos, admitidos 
mediante concurso público, um estágio probatório de dois anos para que tenham direito à 
estabilidade.  
   
   EMENDA:02905 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 93:  
Parágrafo único - A pena administrativa não  
poderá ultrapassar a seis meses, exceto a  
exoneração, prescrevendo-se em dois anos do  
conhecimento da mesma pela Administração. 
Justificativa: 
Há sempre interesse em que os fatos e atos administrativos sejam conhecidos de pronto pela 
administração. O que é imoral é sempre trazer à tona uma falha de funcionário cometida há muito 
tempo, ou vedar-lhes promoção porque apenado disciplinarmente também há muito tempo. A pena 
passa a ser um estorvo na vida funcional do servidor, trazendo uma sequela, da qual não pode se 
afastar. Torna-se perene.  
No direito penal as penas são esquecidas após um lapso de tempo e a própria ação penal não é 
conhecida. Da mesma forma a punibilidade administrativa deve ser regida sob esse prisma.  
   
   EMENDA:03093 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 93:  
Parágrafo único - Qualquer pena  
administrativa não poderá ultrapassar a seis  
meses, exceto a exoneração. 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também a eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá constar expressamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punibilidade.  
Comparando-se a pena disciplinar com a pena no direito criminal, nota-se as penas leves sequer 
servem para efeito de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus persequendi e 
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puniendi após cinco anos de cumprimento da mesma. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta, contudo, nem á analisada no direito administrativo.  
   
   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 I  
Da organização Político-administrativa  
[...] 
Capítulo IV  
Da administração pública  
Seção I  
Dos servidores públicos  
[...] 
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.  
[...]   
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 gênero, 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 o 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.  
 
   EMENDA:05265 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Artigo 85 - inciso X - Acrescente-se ao final  
do dispositivo:  
"... e garantida a disponibilidade, quando  
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extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade  
pelo Primeiro Ministro (art. 183, inciso XI), com  
proventos proporcionais ao tempo de serviço." 
Justificativa: 
A faculdade prevista neste artigo é da maior importância para que possa a Administração reorganizar 
os seus quadros, reparando excessos que os superlotem de funcionários desnecessários que 
prejudicam o erário.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00632 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 86, inciso X.  
O inciso X, do artigo 86, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 86 - ..................................  
X - estabilidade, 2 (dois) anos após a  
admissão, respeitado o disposto no inciso II,  
deste artigo, que não se aplica no caso dos  
servidores admitidos há mais de dois anos, à data  
desta Constituição. 
Justificativa 
A alteração da redação do dispositivo visa assegurara estabilidade dos servidores públicos que 
contêm mais de dois anos de admissão à data da promulgação da nova Constituição. 
Parecer:   
   A alteração da redação proposta ao dispositivo não cabe neste artigo. A pretensão do autor poderia 
ser examinada dentro das "Disposições Transitórias" e não aqui, pois quebra a unidade e harmonia 
do artigo. 
   
   EMENDA:00680 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DIPOSITIVO EMENDADO: Artigo 94  
Substitua-se o art. 94 do anteprojeto por:  
Art. 93. Não é permitida qualquer nomeação  
para a administração direta ou indireta, da União,  
Estados ou Municípios, sem concurso público,  
excetuando-se cargos de confiança.  
§ 1o. Os quadros de funcionários de confiança  
e respectivos salários na administração direta ou  
indireta, da União, Estados e Municípios, serão  
aprovados pelo Poder Legislativo correspondente,  
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por proposta do Poder Executivo que instruirá a  
Mensagem com Parecer do respectivo Tribunal de Contas.  
§ 2o. Para cumprimento do disposto no  
parágrafo anterior, nos Municípios que não  
dispuserem de Tribunal de Contas, o Poder  
Executivo instruirá sua Mensagem com Parecer do  
Tribunal de Contas do Estado.  
§ 3o. O preenchimento de qualquer cargo  
público temporário, exceto os de Ministro de  
Estado, Presidentes de entidades públicas e os de  
assessoramento pessoal, será feito por critérios  
exclusivos de competência e probidade.  
§ 4o. Havendo indícios de prevaricação, pela  
tentativa ou pelo aproveitamento de cargo ou  
função pública para fins de beneficiamento  
político pessoal ou partidário, caberá ação  
popular, sendo o rito sumário definido em lei  
complementar.  
§ 5o. O servidor público estável só perderá o  
cargo em virtude de sentença judicial ou após  
processo administrativo. 
Justificativa: 
O Estado tem o dever da eficiência. A utilização de cargos ou funções públicas para fins de 
aliciamento político caracteriza prevaricação.  
Diz o Código Penal, em seu art. 319, ao conceituar a prevaricação: 
“Art. 319. – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.” 
Parecer:   
   As alterações propostas ao texto do projeto constante nesta emenda podem ser tratados no âmbito 
da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:01869 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 94:  
"Parágrafo único - Qualquer pena  
administrativa não poderá ultrapassar a seis  
meses, exceto a exoneração." 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também a eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá contar extremamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo de punibilidade.  
Comparando-se a pena disciplinar com a pena no direito criminal, note-se que as penas livres sequer 
servem para efeito de reincidência e as penas graves não esquecidas pelo jus persequendi e 
puniendi após cinco anos de cumprimento da mesma. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta contudo, nem é analisado no direito administrativo.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria pertinente à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:01982 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Título IV, Capítulo VIII,  
Seção II, DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, onde  
couber, a seguinte emenda:  
Estabilidade para o servidor público que  
esteja atualmente desempenhando qualquer função, e  
sob qualquer regime, independente de ter ou não  
prestado concurso público. 
Justificativa: 
Tal emenda visa assegurar a todos os atuais servidores públicos a estabilidade no emprego, haja 
vista, o grande número de brasileiros servidores públicos que hoje desempenham funções das mais 
diversas durante muitos anos e que não têm uma situação definida quanto a sua segurança no 
serviço público.  
Parecer:   
   Julgamos que o teor da presente emenda é até certo ponto justo. De fato, esses servidores já 
demonstraram sua capacidade e terão já prestado relevantes contribuições ao serviço público. 
Porém, surge aqui uma questão de ética. Porque uns prestaram concurso e outros não. Por outro 
lado, quando se fixa arbitrariamente um número de anos, corre-se o risco de não contemplar, por 
questão de meses ou até mesmo dias, muitos desses servidores. Esse é o nosso parecer. 
   
   EMENDA:02024 PARCIALMENTE APROVADA 
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. 85 - Aplicam-se, ainda aos servidores  
públicos civis da União, Estados, Territórios e  
Municípios, as seguintes normas específicas:  
I - os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei,  
II - a admissão ao serviço público sob  
qualquer regime, dependerá sempre da aprovação  
prévia em concurso público de provas ou de provas  
e títulos;  
III - vencimento não inferior ao salário  
mínimo vigente para o setor privado.  
IV - a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios instituirão regime jurídico único  
para os servidores da administração direta, das  
autarquias e das fundações instituídas ou mantidas  
pelo Poder Público, bem como planos de  
classificação de cargos e de carreiras;  
V - a cada 5 (cinco) anos de efetivo  
exercício, o servidor público assíduo que não  
houver sido punido, terá direito a licença  
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especial de 3 (três) meses com todos os direitos e  
vantagens do seu cargo ou emprego, facultada sua  
conversão em indenização pecuniária, se não gozada  
ou contada em dobro quando da aposentadoria do servidor;  
VI - é assegurado ao servidor público,  
adicional por tempo de serviço, a cada ano de  
efetivo exercício, vedada a incidência de cada  
adicional sobre a soma das anteriores;  
VII - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidores públicos, exceto os de chefia de  
gabinete e de direção ou assessoramento imediato  
da autoridade máxima de cada órgão ou entidade;  
VIII - a remuneração dos cargos do Poder  
Legislativo e do Poder Judiciário, não poderá ser  
superior aos pagos pelo Poder Executivo, para  
cargos de atribuições iguais ou assemelhados;  
IX - é vedado às entidades da administração  
indireta da União, Estados, Municípios Distrito  
Federal e Territórios, pagarem vencimentos e  
salários ou gratificações superiores aos pagos aos  
servidores da administração direta do Poder  
Executivo pelo exercício de cargos de atribuições  
iguais ou assemelhados;  
X - nenhum servidor público poderá receber, a  
qualquer título, remuneração superior à que for  
percebida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal.  
Art. - São estáveis, após dois anos de exercício  
os servidores nomeados por concurso.  
Parágrafo único. - A demissão será aplicada  
ao servidor estável:  
I - em virtude de sentença judiciária;  
II - mediante processo administrativo, em que  
lhe seja assegurada ampla defesa.  
[...] 
Justificativa: 
Optando por uma Emenda Modificativa, envolvendo toda a seção II, do Capitulo 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 aos professorados 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 projeto 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 compelido o Poder Executivo a acompanhar a revisão.  
Quanto ao estabelecimento do limite 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.  
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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:02264 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 94:  
Parágrafo único - Qualquer pena  
administrativa não poderá ultrapassar a seis  
meses, exceto a exoneração. 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também e eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá constar expressamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punibilidade.  
Comparando-se a pena disciplinar com a pena no direito criminal, nota-se que as penas leves sequer 
servem para efeito de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus persequendi e 
puniendi após cinco anos de cumprimento das mesmas. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta contudo, nem é analisada no direito administrativo.  
Parecer:   
   Entendemos que a duração da pena não deva constar do texto constitucional. Esse aspecto deve 
ser regulamentado através de lei ordinária. 
   
   EMENDA:02498 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 94.  
O Art. 94 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 94 - O servidor público estável só  
perderá o cargo em virtude de sentença judicial  
precedida de processo administrativo contraditório  
no qual lhe seja assegurada ampla defesa e  
assistência da entidade representativa de sua  
categoria. 
Justificativa: 
O servidor militar (Art. 95, § 1°) só perderá a patente por decisão judicial restritiva da liberdade por 
mais de 2 (dois) anos, ou nos casos de condenação por Tribunal Militar.  
A estabilidade do trabalhador só poderá ser derrogada por condenação judicial (Art. 13, I, letra “a”) no 
caso de falta grave comprovada judicialmente.  
O servidor público, por igual, só deverá perder a estabilidade em iguais condições: condenação 
judicial. O inquérito administrativo ou policial, seria a peça de qualificação, não suscetível de, por si 
só, punir o servidor estável, com a perda desta condição.  
Parecer:   
   A alteração sugerida ao art. 94 é decorrência do princípio firmado e, consequentemente objeto de 
regulamentação através de lei ordinária. 
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   EMENDA:02521 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso "X" do art. 86 a seguinte redação:  
"Art. 86 - ..................................  
..................................................  
X - estabilidade, a partir da admissão,  
respeitado o disposto no inciso II deste artigo": 
Justificativa 
O art. 13 estabelece como norma geral a estabilidade no emprego a partir de 90 dias. Assim, não é 
justo nem coerente que o mesmo texto constitucional exija dos funcionários públicos, admitidos 
mediante concurso público, um estágio probatório de dois anos para que tenham direito à 
estabilidade. 
Parecer:   
   Já é uma tradição do direito positivo brasileiro, fixar-se em dois anos o período probatório para que 
o servidor público adquira a estabilidade. Inclusive, já é um instituto ao qual todos já estão 
familiarizados e que, portanto, desnecessário seria operar aqui uma mudança. 
   
   EMENDA:02533 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISOS III, VIII e X  
DO ARTIGO 96  
Suprimam-se os incisos III, VIII e X, do art. 86 do Projeto. 
Justificativa 
A matéria do inciso III já está inserida no art. 13. O inciso VIII concede um direito exclusivo ao 
servidor público, discriminando todos os demais trabalhadores brasileiros. 
A matéria do inciso X é excessiva, na medida que o inciso II, assegura admissão, ascensão e 
promoção do servidor somente através de concurso público, garantido-lhe portanto o cargo. 
Parecer:   
   É procedente a sugestão contida na presente emenda, exceto com relação ao inciso X. Sobre isto 
reportamo-nos ao parecer no. 1p11910-3. 
   
   EMENDA:02751 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 94:  
Parágrafo único - A pena administrativa não  
poderá ultrapassar a seis meses, exceto a  
exoneração, prescrevendo-se em dois anos do  
conhecimento da mesma pela Administração. 
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Justificativa: 
Há sempre interesse em que os fatos e atos administrativos sejam conhecidos de pronto pela 
administração. O que é imoral é sempre trazer à tona uma falha de funcionário cometida há muito 
tempo, ou vedar-lhes promoção porque apenado disciplinarmente também há muito tempo. A pena 
passa a ser um estorvo na vida funcional do servidor, trazendo uma sequela, da qual não pode se 
afastar. Torna-se perene.  
No direito penal as penas são esquecidas após um lapso de tempo e a própria ação penal não é 
conhecida. Da mesma forma a punibilidade administrativa deve ser regida sob esse prisma.  
Parecer:   
   Entendemos que a duração da pena não deva constar do texto constitucional. Esse aspecto deve 
ser regulamentado através de lei ordinária. 
   
   EMENDA:02930 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta parágrafo ao artigo 94:  
Parágrafo único - Qualquer pena  
administrativa não poderá ultrapassar a seis  
meses, exceto a exoneração. 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também e eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá constar expressamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punibilidade.  
Comparando-se a pena disciplinar com a pena no direito criminal, nota-se que as penas leves sequer 
servem para efeito de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus persequendi e 
puniendi após cinco anos de cumprimento das mesmas. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta contudo, nem é analisada no direito administrativo.  
Parecer:   
   Entendemos que a duração da pena não deva constar do texto constitucional. Esse aspecto deve 
ser regulamentado através de lei ordinária. 
   
   EMENDA:03679 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto 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 I  
[...] 
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  
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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,  
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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, ordenado as espécies 
segundo seu gênero, 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 o 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:04899 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Artigo 86 - inciso X - Acrescente-se ao final do dispositivo:  
"... e garantida a disponibilidade, quando  
extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade  
pelo Primeiro Ministro (art. 179, inciso XI), com  
proventos proporcionais ao tempo de serviço." 
Justificativa 
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A faculdade prevista neste artigo é da maior importância para que possa a Administração reorganizar 
os seus quadros, reparando excessos que os superlotem de funcionários desnecessários que 
prejudicam o erário. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:05872 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo VIII  
Seção II - art. 94 - Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 94, do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
"Art. 94 - ......................... 
Parágrafo único. Anulada a sentença ou o  
processo administrativo, o servidor público será  
reintegrado com todos os direitos inerentes ao cargo." 
Justificativa: 
Com a presente emenda, pretendemos complementar o dispositivo do art. 94 que trata da perda do 
cargo em virtude de sentença judicial ou em decorrência de processo administrativo.  
Com efeito, a reintegração constitui instituto consagrado no direito administrativo e tem fulcro na 
invalidade da demissão. Pode resultar de sentença judicial ou da iniciativa da própria administração 
que, reconhecendo a ilegalidade da anterior demissão, declara-a inválida e determina a reintegração 
do funcionário injustamente atingido. É matéria que consta do parágrafo único do art. 105 da atual 
Constituição, do art. 59 da Lei n. 1.711, de 1952, e do art. 495 da CLT, não podendo, portanto, ficar 
excluída da nova Constituição.  
Parecer:   
   O disposto no art. 94 já é bastante completo. Só permite a demissão em virtude de sentença judicial 
ou em decorrência de processo administrativo. A complementação aqui sugerida deve ser tratada 
dentro do âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:05981 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o item II, art. 86, pelo  
seguinte artigo, que será o de no. 87,  
renumerando-se os seguintes:  
"Art. - Não é permitida qualquer nomeação  
para a administração direta ou indireta, da União,  
Estados ou Municípios, sem concurso público,  
excetuando-se cargos de confiança.  
§ 1o. - Os quadros de funcionários de  
confiança e respectivos salários na administração  
direta ou indireta, da União, Estados ou  
Municípios, serão aprovados pelo Poder Legislativo  
correspondente, por proposta do Poder Executivo  
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que instruirá a Mensagem com parecer do respectivo  
Tribunal de Contas.  
§ 2o. - Para cumprimento do disposto no  
parágrafo anterior, nos Municípios que não  
dispuseram de Tribunal de Contas, o Poder  
Executivo instituirá sua Mensagem com parecer do  
Tribunal de Contas do Estado.  
§ 3o. - O preenchimento de qualquer cargo  
público temporário, exceto os de Ministro de  
Estado, Presidentes de entidades públicas e os de  
assessoramento pessoal, será feito por critérios  
exclusivos de competência e probidade.  
§ 4o. - Havendo indícios de prevaricação,  
pela tentativa ou pelo aproveitamento de cargo ou  
função pública para fins de beneficiamento  
político pessoal ou partidário, caberá ação  
popular, sendo o rito definido em lei  
complementar.  
§ 5o. - O servidor público estável só perderá  
o cargo em virtude de sentença judicial ou após  
processo administrativo.' 
Justificativa: 
O Estado tem o dever da eficiência. A utilização de cargos ou funções públicas para fins de 
aliciamento político caracteriza prevaricação.  
Diz o Código Penal, em seu art. 319, ao conceituar a prevaricação: 
“Art. 319. – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.” 
Já é tempo de acabar, no Brasil, a fisiologia política que desrespeita os contribuintes e empobrece a 
administração pública.  
Parecer:   
   Entendemos que a emenda, sob exame, deva ser tratada dentro do âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:06355 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo VIII, Sessão II  
Art. 86. ...................... 
O art. 86, Seção II do Capítulo VIII, do  
Projeto de Constituição, terá a seguinte redação:  
"Art. 86 - Os cargos e empregos públicos são  
acessíveis a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei, observadas as  
seguintes normas específicas:  
I - ingresso no serviço público, sob qualquer  
regime, dependerá sempre da aprovação prévia em  
concurso público de provas. Será assegurada a  
ascensão funcional na carreira mediante promoção  
ou provas internas e de títulos, com igual peso;  
II - vencimento não inferior ao salário  
mínimo vigente para o setor privado;  
III - reajuste de vencimento e salário não  
inferior ao estabelecido para o setor privado;  
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IV - irredutibilidade de vencimento ou salário;  
V - gratificação natalina equivalente a  
remuneração integral do mês de dezembro do  
respectivo ano;  
VI - o salário do trabalho noturno será  
superior ao do diurno em pelo menos cinquenta por  
cento, sendo a hora noturna de quarenta e cinco minutos;  
VII - gozo de trinta dias de férias a cada  
ano, com remuneração em dobro;  
VIII - a União, os Estados, o Distrito  
Federal e os municípios instituirão regime  
jurídico único para seus servidores da  
administração direta e autárquica, bem como planos  
de classificação de cargos e de carreiras;  
IX - os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgão ou entidade;  
X - é vedada qualquer diferença de  
remuneração entre cargos e empregos iguais ou  
assemelhados dos servidores do Legislativo, do  
Executivo e do Judiciário, ressalvadas as  
vantagens de caráter individual e as relativas à  
natureza ou ao local de trabalho;  
XI - a cada cinco anos de efetivo exercício,  
o servidor assíduo, que não houver sido punido,  
terá direito a licença especial de três meses com  
todos os direitos e vantagens do seu cargo ou  
emprego, facultada sua conversão em indenização  
pecuniária, se não gozada ou contada em dobro  
quando da aposentadoria do servidor;  
XII - é assegurado, ao servidor público,  
adicional por tempo de serviço, a cada ano de  
efetivo exercício, vedada a incidência de cada  
adicional sobre a soma dos anteriores;  
XIII - estabilidade, após o ingresso no  
serviço público, na forma indicada no item I deste  
artigo;  
XIV - nenhum servidor público receberá, a  
qualquer título, remuneração superior à que for  
percebida pelos Ministros do Supremo Tribunal  
Federal." 
XV - É assegurado ao servidor público o  
direito à livre associação e o de greve.  
XVI - A pensão por morte corresponderá à  
totalidade da remuneração, gratificações e  
vantagens pessoais do servidor falecido. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O artigo 86, quando faz referência ao artigo 13 (no texto consta 14, por falha de impressão) 
assegura ao servidor público uma ampla gama de direitos que não devem ser eliminados. Queremos 
acreditar que a presente emenda não levou em conta o erro de impressão verificado no artigo 86. Por 
outro lado, as pretensões constantes na proposta sob exame já se encontram plenamente inseridos 
no texto. 
   
   EMENDA:06419 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Acrescenta § ao art. 94:  
§ único - Qualquer pena administrativa não  
poderá ultrapassar a seis meses, exceto a  
exoneração. 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também e eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá constar expressamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punibilidade.  
Comparando-se a pena disciplinar com a pena no direito criminal, nota-se que as penas leves sequer 
servem para efeito de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus persequendi e 
puniendi após cinco anos de cumprimento das mesmas. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta, contudo, nem é analisada no direito administrativo.  
Parecer:   
   O art. 94 estabelece o princípio gera segundo o qual o servidor só perderá o cargo efetivo em 
decorrência de processo administrativo ou judicial em que seja comprovada a sua culpabilidade.  
A graduação da pena administrativa pretendida na emenda é matéria de natureza adjetiva ou 
processual imprópria para o texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07114 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se o Parágrafo ao Art. 94:  
Parágrafo Único - Qualquer pena  
administrativa não poderá ultrapassar a seis  
meses, exceto a exoneração. 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também a eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá constar expressamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punibilidade. 
Comparando-se a pena disciplinar com a pena do direito criminal, nota-se que as penas leves sequer 
servem para efeito de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus persequendi e 
puniendi após cinco anos de cumprimento da mesma. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta, contudo, nem é analisada no direito administrativo. 
Parecer:   
   A fixação de prazo da pena administrativa é matéria de natureza processual ou adjetiva, incabível, 
portanto, no preceito constitucional. Certamente, o Estatuto dos Servidores Públicos disporá melhor 
sobre a gradação das penas. 
   
   EMENDA:08853 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ADITIVA  
Inclua-se, no Capítulo VIII (Título IV),  
denominado "Da Administração Pública", um  
dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. - O oficial das Forças Armadas só  
poderá o posto e a patente se for declarado  
indigno do oficialato ou com ele incompatível, por  
decisão de tribunal militar de caráter permanente,  
em tempo de paz, ou de tribunal especial em tempo  
de guerra. Da mesma forma, o servidor público  
civil só perderá o cargo ou emprego em virtude de  
decisão em inquérito administrativo ou de sentença  
judicial, no caso de ser estável." 
Justificativa: 
A primeira parte do que se consigna na emenda proposta já consta da Constituição vigente –  
art. 93, § 2º. 
É necessário, porém estender idêntico tratamento aos servidores públicos civis da União, 
reconhecendo-lhes a estabilidade que lhes vem sendo assegurada pelo seu Estatuto – a Lei nº 1.711, 
de 28.10.52. 
A proteção constitucional se faz necessária no momento em que circulam insistentes rumores de que 
se pretende acabar com a estabilidade do funcionário público, garantia tradicional, a pretexto de 
cortes orçamentárias. 
Parecer:   
   Por um lapso, o Projeto omitiu-se a respeito da perda do posto e da patente do oficial militar. O 
dispositivo deverá figurar no substitutivo. 
   
   EMENDA:09111 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao item X, do art. 86, do Projeto de Constituição:  
"Estabilidade, respeitado o disposto no item II deste artigo". 
Justificativa: 
Não tem sentido garantir ao servidor público estabilidade no emprego somente após dois anos de 
serviço, enquanto o artigo 13 do Projeto reserva aos demais trabalhadores brasileiros “garantia do 
direito ao trabalho mediante relação de emprego estável”. 
Todos são iguais perante a lei, e é isso, fundamentalmente que queremos garantir com a presente 
emenda. 
Parecer:   
   Não podemos igualar indistintamente o serviço público com o trabalho na iniciativa privada. Ambos 
têm peculiaridades que lhes são inerentes pela natureza da atividade. Por outro lado, os dois anos 
representam uma espécie de estágio probatório que se exige do candidato. 
   
   EMENDA:09556 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Ao art. 94 do Projeto inclua-se o seguinte:  
"Parágrafo único. Em caso de extinção de seu  
cargo ou função, o servidor público estável ficará  
em disponibilidade remunerada, com proventos  
proporcionais ao tempo de serviço, sendo-lhe  
assegurado o aproveitamento em cargo ou função de  
atribuições iguais ou assemelhadas, mantidos os  
seus direitos e vantagens pessoais." 
Justificativa: 
A disponibilidade é uma necessidade para a administração e uma garantia para o servidor. Este não 
pode ser nem prejudicado nem beneficiado pela disponibilidade, razão pela qual se propõe que os 
proventos sejam proporcionais ao tempo de serviço. 
Ao mesmo tempo, cuida-se da obrigatoriedade do aproveitamento, para evitar o desvio de poder 
consistente na extinção de um cargo efetivo e criação simultânea de cargo igual de provimento em 
comissão. 
Parecer:   
   A proposta contida na presente emenda deve ser tratada no âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:09595 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 86 do Projeto de  
Constituição o seguinte item XI:  
"Art. 86. ..................................  
XI - Extinto o cargo ou declarada pelo Poder  
Executivo a sua desnecessidade, o funcionário  
estável ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço." 
Justificativa: 
É importante a manutenção do instituto da disponibilidade a fim de que a Administração possa, 
livremente, reestruturar seus serviços sem peias de qualquer espécie. 
Atualmente, a disponibilidade tem sido utilizada sem desrespeito ao direito do cidadão, daí, porque, a 
necessidade de sua manutenção. 
Parecer:   
   A presente emenda apresenta um conteúdo que está afeto à lei ordinária. 
   
   EMENDA:10346 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 86, inciso X  
O inciso X, do artigo 86, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 86 - .............................. 
X - estabilidade, 2 (dois) anos após a  
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admissão, respeitado o disposto no inciso II,  
deste artigo, assegurado, o direito dos servidores  
admitidos há mais de dois anos, à data desta  
Constituição. 
Justificativa: 
A alteração da redação do dispositivo visa assegurar a estabilidade dos servidores públicos que 
contém mais de dois anos de admissão à data da promulgação da nova Constituição. 
Parecer:   
   Julgamos que o teor da presente emenda é até certo ponto justo. De fato, esses servidores já 
demonstraram sua capacidade e terão já prestado relevantes contribuições ao serviço público. 
Porém, surge aqui uma questão de ética. Porque uns prestaram concurso e outros não. Por outro 
lado, quando se fixa arbitrariamente um número de anos, corre-se o risco de não contemplar, por 
questão de meses ou até mesmo dias, muitos desses servidores. Esse é o nosso parecer. 
   
   EMENDA:11003 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O Art. 86, item X passa a ter a seguinte redação:  
Art. 86 -  .....................  
X - Estabilidade, seis meses, após o  
ingresso, respeitado o disposto no item II  
deste artigo. 
Justificativa: 
A segurança jurídica da função pública impõe que o ingresso, por concurso público, tenha um período 
de carência mínimo. 
Deste modo é que se justifica a apresentação da presente emenda, que visa garantir ao servidor a 
estabilidade no serviço público. 
Parecer:   
   Já é uma tradição do direito positivo brasileiro, fixar-se em dois anos o período probatório para que 
o servidor público adquira a estabilidade. Inclusive, já é um instituto ao qual todos já estão 
familiarizados e que, portanto, desnecessário seria operar aqui uma mudança. 
   
   EMENDA:11910 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Título IV, Cap. VIII, Seção II, art. 86:  
Dê-se ao item X a seguinte redação:  
"X - Estabilidade, um ano após o ingresso,  
respeitado o disposto no item II deste artigo." 
Justificativa: 
Com a universalização do concurso público, como orientação institucional para a formação do 
ordenamento jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, a questão da estabilidade pode ser resolvida pela fixação de um período de estágio 
probatório de um ano de duração, tempo em que os diversos fatores de avaliação poderão ser 
habilmente usados para identificar o grau de adequação do desempenho e da conduta do servidor 
público diante das tarefas em que está investido. 
Parecer:   
   Já é uma tradição do direito positivo brasileiro, fixar-se em dois anos o período probatório para que 
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o servidor público adquira a estabilidade. Inclusive, já é um instituto ao qual todos já estão 
familiarizados e que, portanto, desnecessário seria operar aqui uma mudança. 
   
   EMENDA:13189 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 86  
Adite-se ao artigo 86 o seguinte inciso:  
Inciso - Extinto o cargo ou declarada pelo  
Poder Executivo a sua desnecessidade, o  
funcionário estável ficará em disponibilidade  
renumerada, com vencimentos proporcionais ao tempo  
de serviço. 
Justificativa: 
É importante a manutenção do instituto da disponibilidade, a fim de que a Administração possa, 
livremente, reestruturar seus serviços sem peias de qualquer espécie. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria pertinente ao âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:13235 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O art. 94 se refere à pena de demissão,  
aplicável ao servidor público que detenha  
estabilidade. Permite o julgamento administrativo,  
segundo regras vigentes de arbítrio.  
É apresentada, então, a seguinte emenda:  
"Art. 94 - O servidor público estável só  
perderá o cargo em virtude de processo  
administrativo no qual se lhe assegure ampla  
defesa e após decisão judicial que reapreciará o  
ato pertinente, submetido de ofício". 
Justificativa: 
A redação do art. 94 sugere alternativa, ora dominante, por isso que a perca do cargo estável dar-se-
á no Projeto: 

a) Por sentença judicial, ou 
b) Mediante processo administrativo. 

Dessa forma, a instância administrativa pode esgotar-se, e sem efeito suspensivo, ainda que o 
servido seja punido por ato de arbítrio. 
Parece correto que a Administração declare a penalidade, mas é de mister ulterior sentença judicial, 
para reafirmar, ou não, a legitimidade do procedimento, vinculado ao inquérito respectivo. 
Salienta-se, pois, que a autoridade administrativa há de submeter ao Poder Judiciário, de ofício, todos 
os elementos que informaram a sua decisão. 
Parecer:   
   Cremos que o princípio esteja bem tipificado no art. 94.  
Quanto ao seu detalhamento, é oportuno remeter-se à lei Ordinária. 
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   EMENDA:14135 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo alterado: Seção II do Capítulo VIII do Título IV  
Acrescente-se, na Seção II, do Capítulo VIII,  
do Título IV - Da Organização do estado, o  
seguinte artigo:  
Art. - O servidor público, admitido após  
concurso, ficará durante dois anos em estágio  
probatório, após o que adquirirá estabilidade,  
podendo ser demitido apenas pelo cometimento de  
falta grave prevista em lei. 
Justificativa: 
Esta emenda foi-me sugerida pelo Dr. ADILSON DALLARI, ilustre jurista paulista e consagrado 
administrativista pátio. 
São indispensáveis os institutos da estabilidade e do estágio probatório que, por isso mesmo, não 
podem faltar na Constituição. 
Parecer:   
   Embora venhamos adotar redação diferente da proposta na Emenda, acolhemos a ideia, uma vez 
que aperfeiçoa o texto. 
   
   EMENDA:14594 APROVADA 
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 artigo 94 o seguinte:  
Parágrafo Único - invalidada por sentença a  
demissão, o funcionário será reintegrado e  
exonerado quem lhe ocupava o lugar ou, se ocupava  
outro cargo, a este reconduzido, sem direito a indenização. 
Justificativa: 
Restabelece-se a redação do art. 105, parágrafo único da vigente Constituição, uma falha redacional 
do texto proposto. 
Parecer:   
   Sugestão oportuna e adequada, integralmente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:15563 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 94.  
O Art. 94 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
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Art. 94 - O servidor público estável só  
perderá o cargo em virtude de sentença judicial  
precedida de processo administrativo contraditório  
no qual lhe seja assegurada ampla defesa e  
assistência da entidade representativa de sua categoria. 
Justificativa: 
O servidor militar (Art. 94, § 1º) só perderá a patente por decisão judicial restritiva da liberdade por 
mais de 2 (dois) anos, ou nos casos de condenação por Tribunal Militar. 
A estabilidade do trabalhador só poderá ser derrogada por condenação judicial (Art. 14, I, letra “a”) no 
caso de falta grave comprovada judicialmente. 
O servidor público, por igual, só deverá perder a estabilidade em iguais condições: condenação 
judicial. O inquérito administrativo policial, seria a peça de qualificação, não suscetível de, por si só, 
punir o servidor estável, com a perda desta condição. 
Parecer:   
   A redação adotada pelo projeto é suficiente ao objetivo colimado. 
   
   EMENDA:16077 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o item X do art. 86 do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa 
A matéria contida no referido item deve ser regulada em lei Ordinária. Não é matéria de natureza 
constitucional. 
Parecer:   
   Já é uma tradição do direito positivo brasileiro, fixar-se em dois anos o período probatório para que 
o servidor público adquira a estabilidade. Inclusive, já é um instituto ao qual todos já estão 
familiarizados e que, portanto, desnecessário seria operar aqui uma mudança. 
   
   EMENDA:16447 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 94 o seguinte Parágrafo único:  
"Parágrafo Único - Em caso de extinção de  
seu cargo ou função, o servidor público estável  
ficará em disponibilidade renumerada, com  
proventos proporcionais ao tempo de serviço,  
sendo-lhe assegurado o aproveitamento em cargos ou  
funções iguais ou assemelhadas, mantidas os seus  
direitos e vantagens pessoais." 
Justificativa: 
A disponibilidade é uma necessidade para a administração e uma garantia para a administração e 
uma garantia para o servidor. Este não pode ser nem prejudicado nem beneficiado pela 
disponibilidade, razão pela qual se propõe que os proventos (denominação correta da remuneração 
de inativos) sejam proporcionais ao tempo de serviço. 
Ao mesmo tempo, cuida-se da obrigatoriedade de aproveitamento, para evitar o desvio de poder 
consistente na extinção de um cargo efetivo e criação simultânea de cargo igual de provimento em 
comissão. 
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A disponibilidade não é e não pode ser um equivalente perfeito da efetividade, por isso é preciso 
deixar claro o direito de trabalhar e só excepcionalmente permanecer em disponibilidade. 
Parecer:   
   Matéria a ser contemplada em disposição regulamentar, infraconstitucional 
   
   EMENDA:16645 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: - Artigo 86  
Adite-se ao artigo 86 o seguinte inciso:  
Inciso - Extinto o cargo ou declarado pelo  
Poder Executivo a sua desnecessidade, o  
funcionário estável ficará em disponibilidade  
remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo  
de serviço. 
Justificativa: 
É importante a manutenção do instituto da disponibilidade, a fim de que a Administração possa, 
livremente, reestruturar seus serviços sem peias de qualquer espécie. 
Atualmente, a disponibilidade tem sido utilizada sem desrespeito ao direito do cidadão, daí, porque, a 
necessidade de sua manutenção. 
Parecer:   
   Efetivamente, é importante a manutenção do instituído da disponibilidade remunerada, no sentido 
de permitir à Administração poder reestruturar seus serviços sem peias de qualquer espécie. 
   
   EMENDA:16952 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso X, do art. 86, pelo seguinte:  
"O servidor público adquire estabilidade um  
ano após o ingresso e só perderá o cargo, quando,  
submetido a inquérito, tenham-se esgotado todas as  
instâncias administrativas, ou em virtude de  
sentença judicial transitada em julgado." 
Justificativa 
A estabilidade do servidor público deve ser com um ano de serviço e a rescisão deve estar protegida 
contra perseguições, só devendo ocorrer após inquérito, esgotando-se todas as instâncias 
administrativas ou então em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
Parecer:   
   Já é uma tradição do direito positivo brasileiro, fixar-se em dois anos o período probatório para que 
o servidor público adquira a estabilidade. Inclusive, é um instituto ao qual todos já estão familiarizados 
e que, portanto, desnecessário seria operar aqui uma mudança. 
   
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a  
numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
[...] 
Capítulo VII  
Da Administração Pública  
Seção I  
Disposições Gerais  
[...] 
Seção II  
Dos Servidores Públicos Civis  
Art. 38. Aplicam-se aos servidores públicos  
civis, as disposições dos §§ 11 a 13 do art. 5o. e  
o art. 193.  
§ 1o. O ingresso no serviço público é  
acessível a todos os brasileiros que preencham os  
requisitos estabelecidos em lei e dependerá sempre  
de aprovação prévia em concurso público de provas  
ou de provas e títulos.  
§ 2o. A União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios instituirão regime jurídico  
próprio para seus servidores da administração  
direta e autárquica, bem como planos de  
classificação de cargos e de carreiras;  
§ 3o. Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
servidor ocupante de cargo de carreira técnica ou  
profissional, exceto os da confiança direta da  
autoridade máxima de cada órgão ou entidade;  
§ 4o. A lei fixará a relação de valor entre a  
maior e a menor remuneração no serviço público.  
§ 5o. Será estável, após dois anos de  
exercício, o servidor público nomeado por concurso  
e só perderá o cargo em virtude de sentença  
judicial ou mediante processo administrativo no  
qual lhe seja assegurada ampla defesa.  
Art. 39. É vedada a acumulação remunerada de  
cargos e funções públicas, exceto:  
I - a de dois cargos de professor;  
II - a de um cargo de professor com um  
técnico ou científico;  
III - a de juiz com um cargo de magistério; e  
IV - a de dois cargos privativos de médico.  
§ 1o. Em qualquer dos casos a acumulação  
somente é permitida quando houver compatibilidade  
de horário e correlação de matéria.  
§ 2o. A proibição de acumular estende-se a  
cargos, ou funções em autarquias, empresas  
públicas, sociedades de economia mista e fundações  
públicas.  
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Art. 40. O servidor será aposentado:  
I - por invalidez;  
II - compulsoriamente, aos setenta anos de  
idade para o homem e aos sessenta e cinco anos de  
idade para a mulher;  
III - voluntariamente.  
a) após trinta e cinco anos de serviço para o  
homem e trinta anos para a mulher desde que contem  
pelo menos, respectivamente, cinquenta e três e  
quarenta e oito anos de idade.  
b) a partir dos dez anos de trabalho, a  
qualquer momento, desde que requerida pelo  
servidor, com proventos proporcionais ao tempo de  
serviço.  
Parágrafo único - Lei complementar indicará  
as exceções quanto ao tempo e natureza de serviço,  
para aposentadoria, reforma, transferência para  
inatividade e disponibilidade.  
Art. 41. Os proventos da aposentadoria serão:  
I - integrais, quando o servidor:  
a) contar com o tempo de serviço exigido  
nesta Constituição;  
b) sofrer invalidez permanente, por acidente  
em serviço, por moléstia profissional ou doença  
grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei; e  
II - proporcional ao tempo de serviço, nos  
demais casos.  
Art. 42. Os proventos da inatividade serão  
revistos, na mesma proporção e na mesma data,  
sempre que se modificar a remuneração dos  
servidores em atividade, bem como sempre que for  
transformado ou reclassificado o cargo ou função  
em que se deu a aposentadoria.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
Parecer:   
   A longa proposta do numeroso e representativo grupo de Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:18993 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: art. 94.  
O art. 94 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 94 - O servidor estável, sob qualquer  
regime, só poderá ser demitido mediante sentença  
judicial transitada em julgado. 
Justificativa: 
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A demissão mediante inquérito administrativo entra em contradição com o instituto da estabilidade, 
que independe de regime. Trata-se, pois, de estender a todos a garantia que a Constituição atual 
assegura somente aos estatutários.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial conforme orientação dada ao substitutivo. 
   
   EMENDA:19297 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao inciso X do art. 86.  
... e garantida a disponibilidade, quando  
extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade,  
com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
Justificativa 
A faculdade prevista neste artigo é da maior importância para que possa a Administração reorganizar 
os seus quadros, reparando excessos que os superlotem de funcionários desnecessários que  
prejudicam o erário. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo, tendo em vista a pertinência da matéria. 
   
   EMENDA:19899 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 86 do texto do Projeto  
de Constituição um inciso com a seguinte redação:  
"Art. 86 ....................................  
inciso - Extinto o cargo ou declarada, pelo  
Poder Executivo, sua desnecessidade, o funcionário  
estável ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço". 
Justificativa: 
É importante a manutenção do instituto da disponibilidade, afim de que a Administração possa, 
livremente, reestruturar seus serviços sem peias de qualquer espécie. Atualmente, a disponibilidade 
tem sido utilizada sem desrespeito ao direito do cidadão. 
Parecer:   
   Sugestão oportuna, parcialmente aproveitada em item da seção sobre os servidores públicos civis. 
   
   EMENDA:20603 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 86  
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Adite-se ao artigo 86 o seguinte inciso:  
INCISO - Extinto o cargo ou declarada pelo  
Poder Executivo a sua desnecessidade, o  
funcionário estável ficará em disponibilidade  
remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo  
de serviço. 
Justificativa: 
É importante a manutenção do instituto da disponibilidade, a fim de que a Administração possa, 
livremente, reestruturar seus serviços sem peias de qualquer espécie. 
Atualmente, a disponibilidade tem sido utilizada sem desrespeito ao direito do cidadão, daí, porque, a 
necessidade de sua manutenção. 
Parecer:   
   O disposto na seção sobre os servidores públicos atende à proposta. Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21884 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 2o. do art. 71,  
transformando-se o parágrafo 1o. em parágrafo único. 
Justificativa: 
As hipóteses aventadas no parágrafo 2º pecam pela falta de coerência, pois “o ingresso no serviço 
público, sob qualquer regime, dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos” (art. 63, II). 
Parecer:   
   Pela rejeição, por inadequação. 
   
   EMENDA:22057 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 71  
Suprimam-se do substitutivo:  
1) o § 1o. do art. 71  
2) o § 2o. do art. 71 
Justificativa: 
Os dispositivos cuja supressão é proposta encerram matéria não constitucional e devem ser 
retirados. 
Os parágrafos emendados encerram assunto que constitui consequência da sentença favorável ao 
servidor público. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a aceitação da Emenda comprometerá a clareza do texto. 
   
   EMENDA:22165 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modificar a redação do parágrafo 2o, do  
artigo 71, para a seguinte:  
Artigo 71 - ................................  
§ 2o. - O servidor que ocupava o lugar do  
reintegrado será exonerado se cargo em comissão  
ou, se ocupava outro cargo, a este reconduzido sem  
direito a indenização, mas, se nomeado em  
decorrência de concurso público, será aproveitado  
em outro cargo ou posto da administração. 
Justificativa: 
Se ninguém pode ser nomeado sem concurso público, não é justa a punição a quem ocupe lugar de 
outrem reintegrado pela justiça. Disponibilidade, também, em certos casos, é punição. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, naquilo que está de conformidade como o novo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:22517 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do § 2o. do Art. 71,  
que passará a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - o servidor que ocupava o lugar do  
reintegrado será aproveitado em outro cargo ou  
posto em disponibilidade. 
Justificativa: 
A nova Carta Magna não pode sequer admitir nomeação sem concurso. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22604 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar a redação do § 2o., do artigo 71, para a seguinte:  
Art. 71. ....................................  
§ 2o. - O que ocupava o lugar do reintegrado  
será exonerado se cargo em comissão ou, se ocupava  
outro cargo, a este reconduzido sem direito a  
indenização, mas, se nomeado em decorrência de  
concurso público, será aproveitado em outro cargo  
ou posto da administração. 
Justificativa: 
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Se ninguém pode ser nomeado sem concurso público, não é justa a punição a quem ocupa lugar de 
outro reintegrado pela justiça. Disponibilidade, também, em certos casos, é punição. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23582 REJEITADA 
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, suprima-se o  
art. 71, do Substitutivo do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O artigo, cuja supressão aqui se sugere, concerne à vitaliciedade do servidor no cargo, estendendo a 
estabilidade a esferas inalcançáveis em seu conceito e obstruindo a dinâmica da administração 
pública, em retrocesso que se não admite. 
Parecer:   
   Aqui não se trata de vitaliciedade, mas, sim, da estabilidade do servidor público concursado, aliás 
assegurada por outro dispositivo do Projeto. 
   
   EMENDA:23651 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva do inciso IV do artigo 63  
do Substitutivo do Projeto de Constituição:  
"Art. 63. ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - É assegurada estabilidade ao servidor  
público, 1 (hum) ano após a admissão, respeitado o  
disposto no inciso II deste Artigo." 
Justificativa 
O Servidor Público depois de submeter-se a rigoroso concurso já adquire bagagem para o ingresso 
neste serviço. Com um ano de efetivo exercício o mesmo já revela aptidão e vocação para o exercício 
da função. Além do mais, a estabilidade do servidor público já se encontra consignada na atual 
Constituição, em seu artigo 100 e parágrafo único, daí porque não é possível que se omita no novo 
texto um direito já consagrado. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23940 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Transforme-se o parágrafo 1o. do artigo 71 em  
parágrafo único e suprima-se o parágrafo 2o. do  
mesmo artigo. 
Justificativa: 
O disposto no parágrafo 2º é matéria de legislação ordinária, além de estabelecer disposição 
incongruente com o contexto da seção ao mencionar “nomeado sem concurso”. 
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:24204 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição -  
Substitutivo do Relator -  
Acrescenta § ao art. 71.  
§ - Qualquer pena administrativa não  
poderá ultrapassar a seis meses, exceto a  
exoneração. 
Justificativa: 
É preciso resguardar o direito do servidor público de se recompor administrativamente. No sistema 
atual, algumas penas duram a vida inteira, prejudicando também a eficiência do serviço. Da mesma 
forma que no direito disciplinar a ser elaborado deverá constar expressamente a duração das penas 
disciplinares, no texto constitucional deverá estar patente o tempo máximo da punibilidade. 
Comparando-se a pena disciplinar com a pena do direito criminal, nota-se que as penas leves sequer 
servem para efeito de reincidência e as penas graves são esquecidas pelo jus persequendi e 
puniendi após cinco anos de cumprimento da mesma. Da mesma forma se procede com efeito à 
prescrição. Esta, contudo, nem é analisada no direito administrativo. 
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:24649 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: inciso IV do art. 63.  
Acrescente-se à parte final do inciso IV do  
art. 63 do anteprojeto de Constituição a seguinte  
expressão:...não poderão ser criados cargos para o  
exercício de funções de outro já extinto ou  
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declarado desnecessário, salvo para aproveitamento  
do servidor em disponibilidade. 
Justificativa 
A disponibilidade, sem alguns temperamentos necessários, poderá converter-se em poderoso 
instrumento de arbítrio nas mãos dos governantes, que poderão utilizá-la contra seus desafetos 
políticos, afastando-os do serviço ativo para, posteriormente, reinserir em cargos com outra 
denominação, mas com as mesmas funções, através de concursos manipulados, os que gozam de 
sua proteção. 
Com a alteração proposta, retira-se o caráter discricionário da disponibilidade, que dependerá de 
motivação fundada no interesse do serviço, seja pela necessidade de reduzir determinada atividade, 
seja porque ela não será mais desenvolvida. É óbvio que os cargos criados para o exercício de 
funções constitucionalmente previstas não poderão ser extintos, mas apenas reduzidos 
quantitativamente, porque elas não poderão deixar de ser desempenhadas pelo Estado, dentro da 
compreensão do assunto e de acordo com a fórmula que propomos. 
Parecer:   
   O objetivo do preceito é o de manter a disponibilidade até que o funcionário seja aproveitado em 
outro cargo já existente. Seria totalmente inconveniente criar-se novos cargos para o aproveitamento 
do servidor em disponibilidade. 
   
   EMENDA:25245 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao § 2o. do Artigo 71.  
Suprima-se o § 2o. do Art. 71 do Substitutivo. 
Justificativa: 
Merece ser suprimido o § 2º do artigo 71 do Substitutivo por conter matéria impertinente a um texto 
constitucional. 
A temática versada no citado parágrafo é de índole tipicamente administrativa, não cabendo 
tecnicamente, seu tratamento em dispositivo constitucional, mas em lei ordinária. 
A Constituição deve ser concisa estabelecendo apenas regras básicas, deixando para o legislador 
ordinário a regulamentação de questões específicas da esfera funcional do servidor público. 
Eis, pois, o motivo da emenda supressiva. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
Os membros da Comissão optaram em deixar figurar no texto o dispositivo em questão. 
   
   EMENDA:25624 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 71 esta redação:  
Art. 71. ....................................  
§ 2o. - O servidor que ocupava o lugar do  
reintegrado não será exonerado, se nomeado em  
virtude de concurso público, sendo aproveitado em  
outro cargo. 
Justificativa: 
Esta emenda oferece tratamento mais compatível com a situação do servidor que ocupava o lugar do 
reintegrado. Ele não possui culpa alguma e não pode ser colocado em disponibilidade. Se exercia 
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suas funções a contento, deve ser aproveitado em outro cargo e, jamais, colocado em 
disponibilidade. Acrescente-se, ainda, que esses processos judiciais de reintegração são demorados 
e o servidor, que ocupava o lugar do reintegrado, pode ter trabalhado muitos anos. 
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:25907 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   O Art. 63, item IV passa a ter a seguinte redação:  
Art. 63 - ...............................  
IV - Estabilidade, seis meses após o  
ingresso, respeitado o disposto no item II deste artigo. 
Justificativa 
A segurança jurídica da função pública impõe que o ingresso, por concurso público, tenha um período 
de carência mínimo. Deste modo é que se justifica a apresentação da presente emenda, que visa 
garantir ao servidor a estabilidade no serviço público. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27195 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no item IV do art. 63, caput, a  
expressão "após dois anos de efetivo exercício." 
Justificativa 
Se o Estado deve dar o exemplo, não se justifica que se adquira a e estabilidade somente após dois 
anos de efetivo exercício. Para os empregados, a mesma Constituição que estamos elaborando 
prevê a impossibilidade de dispensa sem justa causa (art. 7º, item I). Deve haver uma democrática 
equiparação de direitos entre o regido pela CLT, nas empresas privadas, e o servidor público. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27276 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir a parte final do § 2o. do art. 71.  
"Art. 71:  
§ 1o. .................................. 
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§ 2o. ...(suprima-se a expressão final)  
"OU POSTO EM DISPONIBILIDADE." 
Justificativa: 
Não pode o Servidor Público nomeado por aprovação em concurso público ser penalizado por falha 
da Administração. 
Se o cargo vier a ser ocupado, mais tarde, por reintegração de outro servidor, não poderá o servidor 
ser posto em disponibilidade se nenhuma culpa lhe cabe. O aproveitamento em outro cargo 
equivalente e compatível com sua habilitação deverá ser encontrado pela Administração para 
compatibilização e jamais colocar o servidor ao ostracismo, prejudicando inclusive seus familiares. 
Parecer:   
   A disponibilidade é necessária pois, nem sempre, haverá possibilidade da administração pública 
lotar, de imediato, o servidor nas condições a que se refere o artigo 71. 
   
   EMENDA:27343 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 2o. do art. 71, sua  
expressão final "ou posto em disponibilidade." 
Justificativa: 
O que foi contratado para ocupar o lugar do servidor que vier a ser reintegrado não pode sofrer 
sanção drástica pelo erro da exoneração que, afinal de contas, foi da Administração. Havendo essa 
reintegração, deve ele ser aproveitado em outro cargo e não existir a possibilidade de uma 
disponibilidade. Ademais, geralmente esses casos de reintegração levam anos a serem decididos. E 
o que foi nomeado ficaria, então, em situação extremamente desvantajosa para obter outro emprego. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27746 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
PROPOSTA: Suprimir a parte final do § 2o. do art. 71.  
"Art. 71: ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ..........(suprima-se a expressão final  
" OU POSTO EM DISPONILIDADE." 
Justificativa: 
Não pode o servidor público nomeado por aprovação em concurso público ser penalizado por falha 
da Administração. 
Se o cargo vier a ser ocupado, mais tarde, por reintegração de outro servidor, não poderá o servidor 
ser posto em disponibilidade se nenhuma culpa lhe cabe. O aproveitamento em outro cargo 
equivalente e compatível com sua habilitação deverá ser encontrado pela Administração para 
compatibilização e jamais colocar o servidor ao ostracismo, prejudicando inclusive seus familiares. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:28041 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimir a parte final do § 2o. do art. 71.  
"Art. 71 - ......................... 
§ 1o. - ............................. 
§ 2o. -....... (suprima-se a expressão final)  
"OU POSTO EM DISPONIBILIDADE". 
Justificativa: 
Não pode o servidor público nomeado por aprovação em concurso público ser penalizado por falha 
da Administração. 
Se o cargo vier a ser ocupado, mais tarde, por reintegração de outro servidor, não poderá o servidor 
ser posto em disponibilidade se nenhuma culpa lhe cabe. O aproveitamento em outro cargo 
equivalente e compatível com sua habilitação deverá ser encontrado pela Administração para 
compatibilização e jamais colocar o servidor ao ostracismo, prejudicando inclusive seus familiares. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28196 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 63 do Substitutivo do Relator a  
seguinte redação:  
"Art. 63 - Aplicam-se aos servidores públicos  
civis, além das disposições constantes do art.  
7o., as seguintes normas específicas:  
I - os cargos públicos são acessíveis a todos  
os brasileiros que preencham os requisitos  
estabelecidos nesta Constituição e em estatuto próprio;  
II - o ingresso no serviço público dependerá  
sempre de aprovação prévia em concurso público de  
provas ou de provas e títulos, salvo os cargos em comissão;  
III - a União, os Estados, o Distrito Federal  
e os Municípios instituirão no âmbito de sua  
competência, regime jurídico único para seus  
servidores;  
IV - são estáveis, após dois anos de efetivo  
exercício, os servidores nomeados por concurso  
público. Extinto o cargo ou declarada a sua  
desnecessidade por ato do Poder Executivo, o  
servidor estável ficará em disponibilidade  
remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo  
de serviço, até seu adequado aproveitamento em  
outro cargo.  
V - os cargos em comissão serão exercidos  
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privativamente por servidor ativo ocupante de  
cargo de carreira técnica ou profissional, exceto  
os de confiança direta do Presidente da República,  
do Primeiro-Ministro, Ministro de Estado e da  
autoridade máxima da entidade da administração  
indireta.  
Parágrafo Único - O poder Legislativo e o  
Poder Judiciário estabelecerão critérios próprios  
de provimento dos cargos em comissão, de confiança  
direta dos seus dirigentes". 
Justificativa: 
A redação que propomos para o art. 63 do Substitutivo do Relator visa adequar os seus dispositivos 
com a circunstância da existência de um único regime de trabalho no serviço público. 
Possibilita, também, tratamento igualitário no concernente aos cargos em comissão, de confiança de 
dirigentes dos Poderes Legislativo e Judiciário. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28210 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do artigo 71. 
Justificativa: 
A matéria de que trata este dispositivo é de natureza regulamentar, disciplinar, imprópria, portanto, 
para um texto constitucional. Além do mais, encerra uma ambiguidade, um conflito com outra norma 
que veda o provimento de cargos sem concurso público. Assim, ou é uma disposição transitória e, 
neste caso, deve ser deslocada para o capítulo próprio, ou, se permanente, não deve cuidar da 
hipótese ou servidor não concursado. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28418 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item IV do art. 63 do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"IV - são estáveis, depois de dois anos de  
efetivo serviço, os servidores concursados e,  
extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade  
por ato do Poder Executivo, o funcionário estável  
ficará em disponibilidade remunerada, com  
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, até  
ulterior aproveitamento. 
Justificativa 
Trata-se de simples emenda de redação, visando ao melhor atendimento à técnica legislativa, que 
desaconselha a divisão de um dispositivo em dois períodos. 
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Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28766 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 63, TÍTULO IV,  
CAPÍTULO VIII, SEÇÃO II  
No inciso IV do Art. 63 do Título IV,  
Capítulo VIII, Seção II, DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
CIVIS; suprima-se a expressão: "após dois anos de  
efetivo exercício". 
Justificativa: 
A prática do estágio probatório por 2 anos tem acarretado unicamente embaraços à vida profissional 
dos servidores nomeados por concurso, e se caracteriza por indícios de patrulhamento multo comum 
aos modelos de governo autoritário. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28914 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo Segundo  
do Artigo 71, Título IV, Capítulo VIII, Seção II:  
"Art. 71 ....................................  
§ 2o. O servidor que ocupava o lugar do  
reintegrado será aproveitado em outro cargo ou  
posto em disponibilidade". 
Justificativa: 
Invalidada a sentença que tenha implicado na demissão do servidor, este deverá ser reintegrado no 
mesmo cargo do qual foi afastado, e, como este direito do servidor inocentado de responsabilidade 
ou pena no processo administrativo ao qual respondeu é liquido e certo, ao servidor que esteja 
ocupando o cargo do reintegrado só caberá duas alternativas: “aproveitamento em outro cargo ou a 
sua disponibilidade”. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29041 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Caput do Art. 71 e §1o.  
O Caput do art. 71 e § 1o. passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 71 - O servidor estável só perderá o  
cargo em virtude de sentença judicial definitiva.  
§ 1o. - O servidor de que trata este artigo  
será afastado do cargo quando apurada culpa em  
processo administrativo, até o julgamento final  
pela justiça. 
Justificativa: 
O presente dispositivo visa a proteger o funcionário das perseguições gratuitas e dos inquéritos mal 
intencionados, permitindo ao indiciado o direito democrático de ampla defesa no Judiciário, que é o 
órgão moderador. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29057 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 63, inciso IV  
O inciso IV do art. 63 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 63 - ........................ 
"IV - São estáveis, após dois anos de efetivo  
exercício, os servidores nomeados por concurso,  
nos termos do item II supra e os que já contarem  
com, no mínimo, cinco anos de trabalho até a data  
da promulgação desta Constituição,  
independentemente da forma de ingresso no Serviço  
Público. Extinto o cargo ou declarada a sua  
desnecessidade por ato, do Poder Executivo, o  
funcionário estável ficará em disponibilidade  
renumerada com vencimentos proporcionais ao tempo  
de serviço, até seu adequado aproveitamento em  
outro cargo." 
Justificativa 
Estando o projeto de Constituição a prever a unificação dos regimes existentes (celetistas e 
estatutários), necessário torna estabelecerem-se normas que de imediato venham reger os atuais 
celetistas, os quais não foram concursados e merecem um tratamento especial pelo decurso de 
tempo que vêm emprestando o seu trabalho ao poder público. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29199 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 71: Suprima-se 
Justificativa: 
A matéria disposta não é Constitucional, devendo ser regulada por lei ordinária. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30050 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar a redação do § 2o, do Artigo 71,  
para a seguinte:  
Artigo 71 - ...............................  
§ 2o. - O servidor que ocupava o lugar do  
reintegrado será exonerado se cargo em Comissão  
ou, se ocupava outro cargo, a este reconduzido sem  
direito a indenização, mas, se nomeado em  
decorrência de concurso público, será aproveitado  
em outro cargo ou posto da administração. 
Justificativa: 
Se ninguém pode ser nomeado sem concurso público, não é justa a punição a quem ocupa lugar de 
outrem reintegrado pela justiça. Disponibilidade, também, em certos casos, é punição. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30991 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do Art. 71 esta redação:  
Art. 71 - ......................... 
§ 2o. O servidor que ocupava o lugar do  
reintegrado será exonerado, se nomeado sem  
concurso, mas, concursado, permanecerá no mesmo  
cargo. 
Justificativa: 
O servidor que ocupou o lugar do reintegrado não tem culpa alguma a respeito do erro da 
administração, agora reconhecido pelo Judiciário. E de se notar, ainda, que a sentença judicial 
costuma demorar anos. Assim, desde que nomeado em virtude de concurso público, esse servidor 
deve permanecer no cargo, ainda que em excesso de lotação. Parece-me um posicionamento bem 
mais justo e humano do que o descrito pelo Projeto. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:33001 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Título IV, cap. VIII, seção II do  
Substitutivo do Relator:  
Elimine-se do item IV do artigo 63 as  
expressões "por ato do Poder Executivo" e "com  
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ", e  
substitua-se o termo "funcionário" pelo termo "servidor". 
Justificativa 
O inciso do avulso desconhece a existência dos dois outros Poderes da União (o Legislativo e o 
Judiciário) ao atribuir apenas ao Poder Executivo a capacidade de extinguir cargos públicos. Por 
outro lado, a disponibilidade só se faz acompanhar da remuneração proporcional ao tempo de serviço 
quando decretada como punição ao funcionário faltoso (vd. a Constituição de 1937, por exemplo). 
Ora, no caso, o Substitutivo refere-se à disponibilidade em decorrência de extinção de cargo público 
por conveniência do Poder Público, em virtude do qual o funcionário seu ocupante não pode de modo 
algum ser penalizado. 
Por outro lado, em nenhum momento o projeto usa o termo "funcionário", tendo adotado, em vez, o 
termo "servidor". 
Parecer:   
   A Emenda traz contribuição que, embora parcial, é de relevância para o tratamento da matéria.  
Pela sua aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33014 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Título IV, Cap. VIII, Seção II do  
Substitutivo do Relator  
Acrescente-se o item V, no art. 63 com a  
seguinte redação:  
"Estabilidade, um ano após o ingresso,  
respeitado o dispositivo no item II deste artigo". 
Justificativa: 
Com a universalização do concurso público, como orientação institucional para a formação do 
ordenamento jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, a questão da estabilidade pode ser resolvida pela fixação de um período de estágio 
probatório de um ano de duração, tempo em que os diversos fatores de avaliação poderão ser 
habilmente usados para identificar o grau de adequação do desempenho e da conduta do servidor 
público diante das tarefas em que está investido. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33038 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Título V do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
TÍTULO V  
Da Organização Federal  
CAPÍTULO I  
[...] 
CAPÍTULO V  
Da Administração Civil Federal  
Art. 105. A Administração Civil Federal,  
baseada nos princípios da legalidade, hierarquia,  
permanência, neutralidade partidária e competência  
técnica e profissional, regulados em lei  
complementar, atua, com imparcialidade, para  
tornar efetivo o ordenamento jurídico e executar  
as políticas públicas definidas pelo Governo.  
Parágrafo único. Lei Complementar  
estabelecerá a organização em carreira e as  
funções da administração direta, seus quadros  
técnico-profissionais permanentes, suas relações  
com o governo, instrumentos para seu controle, bem  
como o regime jurídico dos servidores públicos,  
inclusive a forma e as condições de provimento dos  
cargos públicos e as condições para aquisição de  
estabilidade.  
Art. 106. O Serviço Público será acessível  
a todos os brasileiros que preencham os requisitos  
estabelecidos em lei.  
§ 1o. O ingresso no Serviço Público dependerá  
necessariamente de aprovação prévia em concurso  
público de provas, ou de provas e títulos, salvo  
os casos indicados na lei complementar.  
§ 2o. Os cargos em comissão ou funções de  
confiança serão exercidos privativamente por  
ocupantes de cargo ou função de carreira, exceto  
os da confiança direta dos Ministros de Estado;  
§ 3o. A cessão de servidores dentro da  
administração direta, somente poderá ser realizada  
sem qualquer ônus para o órgão cedente.  
§ 4o. Nenhum concurso terá validade por prazo  
maior de quatro anos, contados da homologação.  
§ 5o. Serão estáveis após dois anos de  
exercício os funcionários nomeados por concurso.  
§ 6o. Os vencimentos dos cargos do Congresso  
Nacional e do Judiciário não poderão ser  
superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para  
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.  
§ 7o. Respeitando o disposto no parágrafo  
anterior, é vedada vinculação ou equiparação de  
qualquer natureza para o efeito de remuneração do  
pessoal do serviço público.  
§ 9o. A lei fixará a relação de valor entre a  
maior e a menor remuneração no Serviço Público.  
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[...] 
Justificativa: 
Oferecemos, na presente Emenda, uma proposta de Organização da União Federal, estabelecendo.  
I – a estruturação dos órgãos básicos que a integram, 
II – O relacionamento reciproco entre eles (vale dizer, o “sistema de governo”). 
Os órgãos básicos que compõem a União Federal são: 
I – O Congresso Nacional, representando o Povo Brasileiro na diversidade de suas opiniões, de seus 
interesses e de suas ideologias.  
II – a Presidência da República, a Chefia de Estado, representando o Povo Brasileiro na sua unidade 
em torno dos valores nacionais e do consenso, quanto às regras e princípios do regime democrático, 
que tornam possível a coesão da sociedade política brasileira.  
III - O governo, órgão que, lastreando na maioria da opinião popular definida em eleições para o 
Congresso, dirige as politicas públicas, conduzindo a sociedade brasileira, 
IV – a Administração Civil, órgão técnico, permanente, profissional e partidariamente neutro, que 
aplica ordinariamente o ordenamento jurídico e executa as politicas públicas definidas pelo Governo, 
de forma igual e imparcial para todos, dentro da Constituição, dirigida superiormente pela Presidência 
da República,  
V – o Ministério Público, órgão da Administração Civil, dirigido superiormente pela Presidência da 
República, atuando junto ao Judiciário, para a defesa da ordem jurídica, da legalidade democrática, 
bem como dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
VI – as Forças Armadas, órgão da Administração Militar, superiormente comandada pela Presidência 
da República, voltada para sua missão Constitucional de defesa dos valores da Pátria e das regras e 
princípios da democracia. 
Quanto ao relacionamento reciproco entre os órgãos (ou “Sistema de Governo”), propomos o 
parlamentarismo (sistema que vem sendo acolhida pelos trabalhos constituintes desde os relatórios 
das subcomissões e das comissões temáticas, até o Substitutivo do Relator), com base nos seguintes 
pontos. 
I – separação clara de atribuições entre  

a) A Presidência da República (Chefia de Estado), órgão o mais possível suprapartidário, 
voltado para a defesa dos calores nacionais e das regras e princípios democráticos, como o 
primeiro magistrado da Nação, arbítrio do jogo politico e guarda da coesão nacional, dirigindo 
supremamente a Administração Civil, o Ministério Público e as Forças Armadas, e  

b) O governo, órgão politico partidário, fundado na maioria de representação no Congresso, que 
dirige e conduz a política na sociedade, segundo os programas dos Partidos; 

II – a responsabilidade do Governo frente à maioria parlamentar, evitando que possa subsistir 
Governo sem o consentimento da maioria, 
III – o governo composto de uma coletividade de políticos, solidariamente responsável perante o 
chefe de Estado e perante a Câmara dos Deputados.  
Anexamos ao Título V, proposto, os artigos correspondentes a necessários à transição do 
presidencialismo ao parlamentarismo, para serem incorporados às disposições transitórias.  
Em síntese, a nossa preocupação com esta Emenda é chegarmos ao parlamentarismo – fórmula 
reconhecidamente superior do regime democrático – de forma progressiva e segura sem 
açodamentos nem provocações, para alcançarmos esse objetivo no prazo mais adequado, com o 
apoio do maior numero possível de forças políticas e sem o risco do retrocesso já amargado na 
experiência de 1961 a 1963. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33847 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 71, §§ 1o. e 2o.  
Suprimam-se os parágrafos 1o. e 2o. do Art. 71. 
Justificativa: 
A matéria escapa ao alcance da norma constitucional, impondo-se tratá-la por via da legislação 
ordinária, com possibilidade de apreciar os múltiplos envolvimentos. 
Parecer:   
   As disposições referidas na emenda são fruto de numerosíssimas propostas apresentadas pelo Srs. 
Constituintes, que consideram o preceito de fundamental importância.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33922 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Propondo que o inciso IV do art. 63, do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator)  
da Comissão de Sistematização passe a ter a  
seguinte redação:  
Art. 63 - Aplicam-se aos servidores públicos  
civis, além das disposições constantes do art.  
7o., as seguintes normas específicas:  
............................................  
IV - são estáveis, após dois anos de efetivo  
exercício, os servidores nomeados por concurso,  
nos termos do item II supra. Extinto o cargo ou  
declarada a sua desnecessidade por ato do Poder  
Executivo, o funcionário estável ficará em  
disponibilidade remunerada, com vencimento  
integrais, até seu adequado aproveitamento em  
outro cargo. 
Justificativa 
A alteração pretendida tem por objetivo evitar que o funcionário estável, concursado, tenha sua 
remuneração reduzida por motivo alheio à sua vontade, bem como evitar prejuízos no que diz 
respeito ao sustento da família do servidor. 
Parecer:   
   Tem razão o autor da emenda.  
Apenas consideramos que não há necessidade de adotar a expressão "com vencimentos integrais". 
Basta suprimir-se a expressão "com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço".  
No silêncio, prevalecerá a determinação de ficar o servidor em disponibilidade remunerada, o que 
significará a manutenção da remuneração que ela tiver no momento da disponibilidade.  
Pela aprovação, sob a forma acima explicitada. 
   
   EMENDA:34537 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 71 a seguinte redação:  
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"Art. 71 - .......................... 
§ 2o. - O Servidor ocupante do cargo daquele  
que foi reintegrado será reconduzido para o  
anteriormente ocupado sem direito à indenização,  
ou, na hipótese de ter sido nomeado para o cargo  
objeto de reintegração em razão de concurso  
público, será aproveitado em outro ou será posto  
em disponibilidade". 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a aprimorar a redação do dispositivo, a qual, por sua elaboração falha, leva 
ao errôneo entendimento de que o servidor poderá vir a ingressar no serviço público sem concurso 
público, o que configuraria um atrito com o previsto no item II do artigo 63, que exige, sempre, o 
concurso público. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que o conteúdo da Emenda colide com a solução adotada no novo 
Substitutivo do Relator  
(Art. 61, § único). 
   
   EMENDA:34666 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
§ suprima-se o art. 63.  
§ o item I do art. 63 passa a "caput" do artigo.  
§ o item II, passa a § 1o.  
§ o item IV, passa a § 2o.  
§ o item III passa a § 3o.  
§ o parágrafo único passa § 4o. 
Justificativa 
A redação proposta vem revestida de melhor técnica legislativa, o que torna o dispositivo mais claro e 
objetivo. 
Parecer:   
   Concordamos com as modificações em relação aos itens I, II, IV, III, e parágrafo único. Com 
referência à supressão do caput do artigo 63, estamos também de acordo, desde que seu 
conteúdo passe a figurar dentro de um novo parágrafo ser criado no texto. 
   
   EMENDA:34923 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 63:  
No item IV façam-se as seguintes alterações:  
1o.) onde se diz "nomeados por concurso",  
diga-se "nomeados por concurso público";  
2o.) suprima-se em consequência a expressão  
"nos termos do item II supra";  
3o.) suprima-se a expressão "por ato do Poder  
Executivo". 
Justificativa 
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Emenda de redação quanto às duas primeiras modificações. 
Quanto à terceira, é mister observar-se o estabelecido no artigo 76, X, que impede a permanência da 
expressão que se pretende suprimir. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:34960 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao art. 63, IV.  
Suprima-se, do inciso IV, a expressão "por  
ato do Poder Executivo". 
Justificativa 
A supressão objetiva compatibi1izar o texto com as atribuições dos Poderes. 
A extinção de cargos é competência do Legislativo. 
Parecer:   
   Pela aprovação. A supressão já foi realizada no Substitutivo do relator. 
   
   EMENDA:35067 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Suprima o § 2o. do art. 71 do substitutivo do  
projeto de constituição. 
Justificativa: 
O parágrafo é casuístico e inteiramente desnecessário. Abre a possibilidade de nomeação sem 
concurso e, além disso, desprestigia o concurso, pois permite que pelo só fato da reintegração de um 
ex-funcionário o ocupante concursado venha a ser posto em disponibilidade. 
Impõe-se a supressão pura e simples do parágrafo. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:35070 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. do art. 71 do  
substitutivo do projeto de constituição:  
Art. 71. ....................................  
§ 1o. Invalidada, por revisão do processo  
administrativo ou por sentença judicial a  
demissão, o servidor será reintegrado. 
Justificativa: 
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Com o aditamento procura-se contemplar a hipótese de reintegração já constante do estatuto do 
funcionário público que é a revisão do processo administrativo, a qual ficou esquecida. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
[...] 
SEÇÃO II 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 
Art. 44. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei.  
Parágrafo 1º A primeira investidura em cargo ou emprego público, sob qualquer regime, dependerá 
sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Prescindirá de 
concursos a nomeação para cargos em comissão declarados em lei, de livre nomeação e 
exoneração.  
Parágrafo 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias 
e das fundações públicas, bem como planos de carreira.  
Parágrafo 3º São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados mediante 
concurso público. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade o servidor estável ficará em 
disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.  
Parágrafo 4º Será convocado para assumir cargo ou emprego aquele que for aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, com prioridade, durante o prazo previsto no edital de 
convocação, sobre novos concursados, na carreira. O prazo do edital é improrrogável.  
Parágrafo 5º Os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão 
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, 
nos casos e condições previstos em lei.  
Parágrafo 6º A lei disporá sobre o direito da associação do servidor público, vedada a greve e 
garantida, na forma da lei, processo especial de tramitação de suas reivindicações.  
Parágrafo 7º A lei reservará percentual dos empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiências física e definirá os critérios de sua admissão, observado no Parágrafo 1º. 
Parágrafo 8º A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público.  
Parágrafo 9º Aplica-se, ainda, nos termos da lei, aos servidores da administração pública o disposto 
nos incisos IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XCI, XVII, XIX e XX do artigo 8º. 
[...] 
Art. 49. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, ou mediante 
processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa.  
Parágrafo único. Invalidada por sentença a demissão, o servidor será reintegrado e o eventual 
ocupante da vaga reconduzindo ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em 
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outro cargo ou, ainda, posto em disponibilidade. 
[...] 

Assinaturas  
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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 
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176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  

216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  

256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
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: 
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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, Antônio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", "d"; Art. 41 
("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e incisos I, II; 
Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00809 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Título III, Capítulo  
VII, Seção II, Art. 42, §§ 1o., 2o. e 3o.  
Identifique-se o § 1o. e o § 2o. do Art. 42  
do Projeto de Constituição (B), como Art. 43 e  
Parágrafo Único deste artigo, respectivamente, na  
forma abaixo, identificando-se o § 3o. do Art. 42  
como seu Parágrafo Único.  
"Art. 43 - O servidor público estável só  
perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou  
mediante processo administrativo em que lhe seja  
assegurada ampla defesa.  
Parágrafo único - Invalidada por sentença  
judicial a demissão do servidor estável, será ele  
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga  
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a  
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto  
em disponibilidade". 
Justificativa: 
O dispositivo constitucional emendado foi aprovado na votação do 1º turno como um artigo (Art. 49) e seu 
Parágrafo Único (§ Único do Art. 49). A modificação introduzida pelo Relator na redação do vencido, que 
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transformou o que o que foi aprovado no 1º turno em dois parágrafos do Art. 42, modifica a abrangência do 
dispositivo, que desta forma só se aplica aos servidores estáveis que tenham concurso publico. Na forma 
aprovada no 1º turno (Art. 49 e seu § Único) o dispositivo se aplicava também aos servidores estáveis não 
concursados (Art. 22 das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição e Art. 177 das Disposições 
Transitórias da Constituição de 1967) A estes servidores estáveis não concursados, oriundos das referidas 
Disposições Transitórias, aplicam-se os dispositivos das disposições permanentes inclusive o que tinha sido 
aprovado no 1º turno como Art. 49 e seu § único, que, se persistir a modificação do Relator, deixaria de se 
aplicar aos servidores estáveis não concursados, porque foram transformados, o Art. 49 e seu § Único do 1º 
turno, pela redação do vencido, em parágrafos (1º e 2º) de um artigo (Art. 42) cujo “Caput” só se aplica aos 
servidores estáveis mediante concurso público, e como o “Caput” os parágrafos. 
A redação dos §§ 1º e 2º do Art. 42 do vencido, se permanecer, prejudicará a milhares de servidores 
federais, estaduais e municipais, pois criará dois tipos de estabilidade: a dos servidores concursados, que 
será uma estabilidade com as garantias expressas na Constituição; e a dos servidores não concursados, que 
será uma estabilidade vazia, para a qual não se aplicam as garantias expressas na Constituição. 
Parecer:   
   Data vênia, discordamos da sugestão do ilustre Autor da Emenda de que a redação do vencido não 
corresponde ao texto aprovado em 1o turno.  
Ora, o caput do artigo 42 (disposição permanente) se agrega ao disposto no artigo 22 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (disposições transitórias) para caracterizar o que seja "servidor estável". Em 
nosso entendimento, os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do artigo 42 se aplicam aos servidores não abrangidos pelo 
seu caput, mas estáveis no conceito do artigo 22 do ADCT. 
   
   EMENDA:00946 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   
   Título III - da Organização do Estado  
Capítulo VII - da administração pública  
Seção II - dos servidores públicos civis  
Artigo - 42  
Suprima-se a expressão "após 2 anos de  
efetivo exercício", permanecendo, portanto, a  
seguinte redação.  
Art. 42 - São estáveis os servidores  
nomeados em virtude de concurso público. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O concurso público é uma condição necessária para o primeiro ingresso em cargo ou emprego público. 
Mas entendemos que não é condição suficiente para aquilatar a capacitação do candidato para o efetivo 
exercício do cargo ou a sua adequação ou harmonização com a natureza das atividades que irá exercer na 
administração pública.  
Dar ao candidato estabilidade como servidor público pela sua mera aprovação em concurso seria desatender 
aos interesses da administração, subtraindo-lhe a necessária mobilidade para eventualmente refutar 
servidores inadequados para o efetivo exercício do cargo ou emprego público, o que ocorreria com a 
supressão de expressão proposta pelo nobre Constituinte.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00158 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 74  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   O Servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em  
julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, de caráter  
público". 
Justificativa: 
Há, evidente, na redação do dispositivo, reparos que se impõe, tais como: 
1) A sentença judicial precisa transitar em julgado; caso contrário, o servidor poderá, injustamente e 
com pré-julgamento, perder o cargo antes que se exaura a última instância. 
2)  A defesa, para ser ampla, tem de ter o caráter público, principalmente pelo fato de tratar-se de 
procedimento administrativo. 
   
   EMENDA:00166 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ FREIRE (PMDB/PE) 
Texto:   
   "O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitado  
em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla e pública defesa". 
Justificativa: 
Duas são as modificações propostas: 
a) Declarando que a sentença judicial precisa ter transitado em julgado. 
b) Incluindo o caráter de “pública” à defesa ampla. 
No primeiro caso, por configurar que o legislador, evidentemente, quer assegurar ao servidor que esteja 
sendo processado a mais absoluta garantia judicial; em segundo lugar, porque a defesa, para ser ampla, 
precisa ser pública, principalmente por tratar-se de processo administrativo, modificação que também se 
enquadra no espírito do redator. 
   
   EMENDA:00252 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo a seguinte redação:  
"O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante  
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, de caráter público". 
Justificativa: 
Propõe-se que a defesa tenha caráter público, única forma de assegurar-se que ela será, de fato, ampla. 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 41 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.  

 

 


