
 

  

Art. 17 ADCT 
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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. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como 

os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a 

Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se 

admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a 

qualquer título. 

      § 1º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos 

de médico que estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública 

direta ou indireta. 

      § 2º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos 

de profissionais de saúde que estejam sendo exercidos na administração pública 

direta ou indireta. 

 

 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões sobre o tema. 

                                                      
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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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. Consulte na 14ª reunião 
extraordinária da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos notas 
taquigráficas da audiência pública realizada em 4/5/1987, sobre Reforma Administrativa.  

Disponível em: https://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 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 30 - As vantagens e adicionais, que estejam sendo percebidos em desacordo 

com esta Constituição, ficam congelados, a partir da data da promulgação desta, 

absorvido o excesso nos reajustes posteriores. 

 

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

Servidores Públicos, a votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/07/1987, Supl. 104, 

a partir da p. 174.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 29 - As vantagens e adicionais, que estejam sendo percebidos em desacordo 

com esta Constituição, ficam congelados, a partir da data de sua promulgação, 

absorvido o excesso nos reajustes posteriores. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
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FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 29 - A lei disporá sobre a extinção das acumulações não permitidas pelo artigo 

14, ocorrentes na data da promulgação desta Constituição, respeitados os direitos 

adquiridos dos seus titulares.  

Parágrafo único - Fica assegurado como direito adquirido o exercício de 2 (dois) 

cargos privativos de médico que vinham sendo exercidos por médico civil ou médico 

militar na administração pública direta ou indireta. 

[...] 

Art. 36 - As vantagens e os adicionais, que estejam sendo percebidos em desacordo 

com esta Constituição, ficam congelados, a partir da data de sua promulgação, 

absorvido o excesso nos reajustes posteriores. 

 

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

Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 05/08/1987, 

Supl. 115, a partir da p. 120. A Emenda nº 468 foi destacada e aprovada; veja a 

discussão e votação nas páginas 205 a 208. 

Disponível em: https://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. 480 - A lei disporá sobre a extinção das acumulações não permitidas pelo artigo 

86, ocorrentes na data da promulgação desta Constituição, respeitados os direitos 

adquiridos dos seus titulares.  

Parágrafo único - Fica assegurado como direito adquirido o exercício de dois 

cargos privativos de médico que vinham sendo exercidos por médico civil ou médico 

militar na administração pública direta ou indireta. 

[...] 

Art. 487 - As vantagens e os adicionais, que estejam sendo percebidos em 

desacordo com esta Constituição, ficam congelados, a partir da data de sua 

promulgação, absorvido o excesso nos reajustes posteriores. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 473 - A lei disporá sobre a extinção das acumulações não permitidas pelo art. 

87, ocorrentes na data da promulgação desta Constituição, respeitados os direitos 

adquiridos dos seus titulares.  

Parágrafo único - Fica assegurado como direito adquirido o exercício de dois 

cargos privativos de médico que vinham sendo exercidos por médico civil ou médico 

militar na administração pública direta ou indireta. 

[...] 

Art. 480 - As vantagens e os adicionais, que estejam sendo percebidos em 

desacordo com esta Constituição, ficam congelados, a partir da data de sua 

promulgação, absorvido o excesso nos reajustes posteriores. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 37.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 31 - A lei disporá sobre a extinção das acumulações não permitidas pelo artigo 

64, ocorrentes na data da promulgação desta Constituição, respeitados os direitos 

adquiridos dos seus titulares.  

Parágrafo único - Fica assegurado como direito adquirido o exercício de dois 

cargos ou empregos privativos de médico que vinham sendo exercidos por médico 

civil ou médico militar na administração pública direta ou indireta. 

[...] 

Art. 34 - As vantagens e os adicionais, que estejam sendo percebidos em 

desacordo com esta Constituição, ficam congelados em termos nominais, a partir 

da data de sua promulgação, absorvido o excesso nos reajustes posteriores. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 28.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 30 (ADCT) - Fica assegurado como direito adquirido o exercício de dois cargos 

ou empregos privativos de médico que vinham sendo exercidos por médico civil ou 

médico militar na administração pública direta ou indireta. 

[...] 

Art. 33 (ADCT) - Os vencimentos, remunerações, quaisquer vantagens e adicionais, 

que estejam sendo percebidos em desacordo com esta Constituição, serão, na data 

de sua promulgação, imediatamente reduzidos aos limites nela determinados, não 

se admitindo invocação de direito adquirido ou percepção do excesso a qualquer 

título. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 19. (ADCT) É assegurado como direito adquirido o exercício de dois cargos ou 

empregos privativos de médico que venham sendo exercidos por médico civil ou 

militar na administração pública direta ou indireta. 

[...] 

Art. 22. (ADCT) Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais que 

estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente 

reduzidos aos limites nela determinados, não se admitindo invocação de direito 

adquirido ou percepção do excesso a qualquer título. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 7. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2045, art. 18 e art. 21. 

 

Requerimento de destaque/fusão emendas (alteração do Art. 19 do projeto A). 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. 
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fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/06/1988, a partir da 

p. 11482. 

Requerimento de destaque/fusão de emendas (alteração do Art. 22 do projeto A). A 

fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/06/1988, a partir da 

p. 11495. 

 

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

2º) 

Art. 20. (ADCT) Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem 

como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo 

com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não 

se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a 

qualquer título.  

Parágrafo único. É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos 

privativos de médico que estejam sendo exercidos legalmente por médico civil ou 

militar na administração pública direta ou indireta.  

 

Nota: O Relator reuniu os dois dispositivos em um só artigo. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 10.  

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

 

Requerimento de reunião de emendas e destaques (acréscimo de parágrafo). A 

reunião foi aprovada.  

Requerimentos de destaque das emendas que suprimem a palavra ‘legalmente’ do 

parágrafo único. As emendas foram aprovadas. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 02/09/1988, a partir da 

p. 14146. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 17. (ADCT) Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem 

como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo 

com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não 

se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a 

qualquer título.  

§ 1º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de 

médico que estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública 

direta ou indireta.  

§ 2º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde que estejam sendo exercidos na administração pública direta 

ou indireta. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

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

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/268anc22jun1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/268anc22jun1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/306anc02set1988.pdf
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FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 17. (ADCT) Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, 

bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em 

desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela 

decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou 

percepção de excesso a qualquer título.  

§ 1º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos 

de médico que estejam sendo exercidos por médico militar na administração 

pública direta ou indireta.  

§ 2º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos 

de profissionais de saúde que estejam sendo exercidos na administração pública 

direta ou indireta. 

  

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00035 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber, no anteprojeto da 
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos, o seguinte: 
"Art. A remuneração máxima, a ser paga a um 
ocupante de qualquer cargo ou função pública, ou 
transferido para a inatividade, incluídas todas as 
vantagens inerentes a este cargo ou função, não 
poderá ultrapassar a 25 (vinte e cinco) vezes a 
menor remuneração percebida por servidor da mesma 
esfera de poder." 
Parágrafo único. Ficam congelados os valores 
que ultrapassam a relação estabelecida neste 
artigo até a adequação ao seu cumprimento com os 
direitos já adquiridos. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   A primeira parte da presente Emenda acha-se contemplada no item XII do artigo 10 do Anteprojeto desta 
Subcomissão. 
E até com vantagem sobre a proposta, porque estenda a relação máxima entre a maior e a menor remuneração 
no serviço público, a toda a Administração Pública e não apenas ao âmbito de cada esfera de poder, guardando 
coerência com outras partes do Anteprojeto, onde se preconiza o regime jurídico único e a proibição de 
diferenças de remuneração para funções iguais no âmbito dos três poderes. 

                                                      
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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Por isso, opinamos pela rejeição desta primeira parte. 
Quanto à segunda parte, está atendida pelo último artigo do Anteprojeto. 
Opinamos, assim, pela rejeição por prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00266 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos 
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores 
Públicos. Dê-se a seguinte redação. 
Disposições Transitórias 
"Art. Vetado 
§ 1o. Vetado 
§ 2o. Vetado 
§ 3o. Vetado 
§ 4o. Vetado 
§ 5o. Vetado 
§ 6o. Vetado 
§ 7o. Vetado 
Art. Ao ex-combatente, civil e militar, da 
Segunda Guerra Mundial, que tenha participação 
efetivamente em operações bélicas da Força 
Expedicionária Brasileira, da Marinha de Guerra, 
da Força Aérea Brasileira e da Marinha Mercante, 
são assegurados os seguintes direitos: 
a) . 
b) . 
c) . 
d) pagamento de importância equivalente aos 
proventos referido na letra c à esposa ou 
companheira quando da morte do ex-combatente e aos 
filhos menores e/ou excepcionais dele após o 
falecimento da mãe; 
e) educação gratuita em todos os graus aos 
filhos e netos. 
f) casa própria para os que dela carecem ou 
suas viúvas; 
g) isenção de pagamento de Imposto de Renda 
incidente sobre as importâncias mencionadas na 
letra c. 
Art. Vetado 
Art. Vetado 
Art. Vetado 
Art. Vetado 
Art. As vantagens, inclusive os adicionais, 

que estejam sendo recebidos em níveis superiores 
aos estabelecidos nesta Constituição, ficam 
congeladas, a partir da data da promulgação desta, 
absorvido o excesso nos reajustes posteriores, até 
que ajustem àqueles níveis." 
Justificativa: 

Civis e Militares que estiveram envolvidos, diretamente nos acontecimentos políticos, posteriores a setembro de 
1961 foram beneficiados com a Anistia concedida em 1979, posteriormente complementada em 1985. 
Os alcançados por atos administrativos, assim o foram em face de contravenções previstas em legislação 
ordinária vigente a época dos mesmos, não tendo esses atingidos uma participação em acontecimentos de 
caráter político, que justifique o seu enquadramento nos atos que concederam a Anistia. 
Já no artigo concernente aos ex-combatentes, a extensão dos benefícios da categoria aos membros da Força do 
Exército que tenham prestado serviço de segurança ou vigilância do litoral, abriria um vasto leque de 
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beneficiários, que efetivamente não combateram, desmerecendo inclusive com isso os que realmente sofreram 
as agruras da guerra. 
A percepção de dois proventos item "d", e a assistência médica em hospitais militares, item "f" do Anteprojeto 
foram suprimidos em virtude das vantagens já concedidas aos ex-combatentes, como o direito de opção pelo 
maior vencimento, e todo o sistema previdenciário do INPS a que eles têm direito.  
Os quatro artigos subsequentes, que foram vetados, por estabelecer privilégios inaceitáveis a ocupantes de 
cargos públicos. 
Parecer:   

   A emenda pretende suprimir o primeiro artigo das disposições transitórias do anteprojeto e todos os seus  
parágrafos, o período final do segundo artigo, modifica a redação das alíneas "d" e "e" desta, suprime os 
terceiros, quarto e quinto artigo e mantém o último. 
O anteprojeto partiu do pressuposto de que as punições de cunho político havidas desde 1961, à luz dos 
princípios democráticos, foram todas injustas e de que não pode haver restrições à reparação. 
Os que integravam Forças do Exército no patrulhamento do litoral e das ilhas oceânicas correram riscos pouco  
menores do que os ocorrentes nas frentes de luta. 
A vantagem da alínea "d" objetiva complementar a aposentadoria, por ser esta sempre pequena. 
A assistência médica e internação gratuitas representam vantagem fundamental por serem muito caras hoje. 
As demais vantagens que a emenda propõe suprimir (4o. e 5o. artigos das Disposições Transitórias) 
representam reparo a restrições injustas anteriormente havidas. 
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00445 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Substitua-se o último artigo das disposições 
transitórias, para que passe a ter a seguinte 
redação: 
"Art. A remuneração, vantagens e adicionais 
que estejam sendo percebidos em níveis superiores 
aos estabelecidos nesta Constituição, ficam 
congelados, a partir da data da promulgação desta, 
absorvido o excesso nos reajustes posteriores, até 
que ajustem àqueles níveis." 
Justificativa: 

A alteração proposta é simples. Incluiu-se a remuneração, além das vantagens e dos adicionais, como elemento 
a ser considerado para o congelamento e a absorção. 
Parecer:   

   A proposta de emenda do nobre constituinte vai ao encontro do texto do anteprojeto com melhor abrangência,  
pelo que, julgamo-la aprovada. 
A emenda sugere redação alternativa que pode ser apreciada em parte. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00472 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber, no anteprojeto da 
Subcomissão de Organização dos Estados, o 
seguinte: 
"Art. A remuneração máxima, a ser paga a um 
ocupante de qualquer cargo ou função pública, ou 
transferido para a inatividade, incluídas todas as 
vantagens inerentes a este cargo ou função, não 
poderá ultrapassar a 25 (vinte e cinco) vezes a 
menor remuneração percebida por servidor da mesma 
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esfera de poder. 
Parágrafo único. Ficam congelados os valores 
que ultrapassam a relação estabelecida neste 
artigo até a adequação ao seu cumprimento com os 
direitos já adquiridos. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Entendemos que a remuneração do servidor público em 
geral é baixíssima. É nossa preocupação, nessa Constituinte, 
sanarmos ao menos em parte tal injustiça. Para tanto, optamos 
por um novo texto para o artigo 10, item XII no sentido de e- 
levar o piso da remuneração. Por outro lado, já eliminamos o 
risco dos altos salários da administração pública ao fixarmos 
no item XIII do mesmo artigo, que nenhum servidor poderá  
perceber mais do que o Presidente da República. 
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00339 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Supressiva ao anteprojeto da 
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos - VIIa 
Suprimam-se o item XI do Art. 11 e Art. 30. 
Justificativa: 

Em um País de dimensões continentais, corno é o nosso, onde convive um povo heterogêneo na origem, nos 
hábitos, no trabalho, inviável seria estabelecer qualquer tipo de proporcionalidade que vinculasse remunerações 
diversas.  
É evidente que o funcionário público residente nos grandes centros, exercendo, muitas vezes, funções de 
representação, que exigem gastos complementares condizentes com o nível em que se encontra, terá despesas 
muito superiores às dos funcionários que, radicados em pequenas cidades do interior, não serão exigidos, da 
mesma forma, no que tange a condução, refeições fora da residência e, inclusive, maior sofisticação no 
vestuário.  
Por outro lado, fica claro que as autoridades -- representantes maiores de nosso povo -- obrigadas a deslocar-se 
para distâncias maiores e a frequentar reuniões sociais, terão necessidade de uma remuneração que lhes 
forneça o respaldo para tais atividades. Em nada, portanto, poderão ser comparadas àqueles que têm a 
tranquilidade de uma vida calma e sem tantas despesas. Cabe citar aqui um grande estadista de nossos tempos, 
quando afirma, com muita propriedade, que "não será enfraquecendo os fortes que fortificaremos os fracos". 
Parecer:   

   Reportamo-nos ao parecer à Emenda no.700008-1. 
   
   EMENDA:00686 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   

   Disposições Transitórias - Dá nova redação ao 
artigo 30 do anteprojeto da Subcomissão dos 
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Art. 30. - Até a promulgação da Lei 
Complementar prevista no art. 19 desta 
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Constituição, a remuneração percebida pelos 
servidores públicos em desacordo com os preceitos 
estabelecidos no artigo 11, será paga até o limite 
fixado no inciso XII do mesmo artigo. 
Justificativa: 

A isonomia é o princípio fundamental defendido na nova Constituição e, em particular, o capítulo referente aos 
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Dado que não existe hierarquia entre os três poderes da República brasileira, não se concebe que haja 
diferenciação de remuneração entre eles. 
A instituição dessa regra facilitará a definição de limites de remuneração na esfera dos Estados e Municípios, 
conforme estatuído no artigo 19 do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos. 
Por outro lado, as vantagens de caráter indenizatório como diárias, ajuda de custo e outras da mesma natureza 
não podem integrar a remuneração do servidor público para efeito de teto ou limite. 
Parecer:   

   Rejeitada. Insere-se no âmbito da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00862 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   

   Disposições Transitórias 
Dá nova redação ao artigo 30 do anteprojeto 
da Subcomissão dos Direitos e dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos. 
Art. 30 Até a promulgação da Lei Complementar 
prevista no artigo 1o. desta Constituição, a 
remuneração percebida pelos servidores públicos em 
desacordo com os preceitos estabelecidos no artigo 
11, será paga até o limite fixado no inciso XII do 
mesmo artigo. 
Justificativa: 

Os preceitos constitucionais estabelecidos no artigo 11 do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores e Servidores Públicos não são auto-aplicáveis, tanto que o artigo 19 determina que a União, os 
Estados e os Municípios instituirão lei complementar regulamentando a matéria. 
Adotar uma regra dessa natureza e obrigar a produzir efeitos imediatamente, a partir da promulgação da nova 
Constituição, é tornar inviável a sua aplicação. 
Acrescente-se, ainda, a agravante de que não foi fixada a data de instituição da lei complementar prevista no 
artigo 19: 
Parecer:   

   Rejeitamos a Emenda não pelos seus objetivos, que são salutares e coerentes com os princípios que 
fundamentaram a adoção do preceito do artigo 30, mas, sim, pelo fato de que, ante a sua impraticidade, optamos 
por suprimir no Substitutivo, o parâmetro da remuneração do Presidente da República. 
   
   EMENDA:00873 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   

   Ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos 
dos Trabalhadores e Servidores Públicos. 
Suprima-se o artigo 30. 
Justificativa: 

O dispositivo tem caráter punitivo que se estende a todas as categorias funcionais, com o objetivo aparente de 
coibir abusos que se têm verificado quanto à remuneração de categorias situadas nos extratos superiores do 
Serviço Público. Para alcançar alguns integrantes dessas categorias, pretende-se reduzir drasticamente os 
ganhos salariais da totalidade dos servidores, ganhos estes notoriamente defasados em relação à remuneração 
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real praticada no mercado de trabalho e corroídos em escala crescente pela inflação, uma vez que os reajustes 
têm sido sempre determinados por índices inferiores ao da desvalorização efetiva da moeda. 
As denominadas “vantagens”, que se pretende extirpar têm nítido caráter de reposição salarial, parcialmente 
compensatória da defasagem apontada no parágrafo anterior. Determinar sua eliminação, longe de significar 
avanço, representa retrocesso injustificável no trato do problema, uma vez que se passa ao largo do seu aspecto 
principal: a definição de níveis salariais adequados à extensão e complexidade das tarefas (como preceituado 
pelo inciso II do artigo 1º) desempenhadas pelos Servidores Públicos, condição básica para estruturação do 
Serviço Público eficiente e eficaz, com vistas ao desempenho das funções de Estado. 
O inciso XII do art. 19 consagra princípio superior que resguarda: (verbis) 
“XII igualdade de direito independentemente de idade a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, domésticos, 
servidores públicos civis e militares, federais, estaduais e municipais;” 
Parecer:   

   Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 700008-1. 
   
   EMENDA:00879 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   

   Suprimam-se, do anteprojeto elaborado pela 
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos, os incisos XI, XII e XIII do 
artigo 11, o artigo 22 e o artigo 30. 
Justificativa: 

Justificativa ilegível. 
Parecer:   

   REJEITADA. 
Entendemos que tal matéria deva ser regulamentada pela lei ordinária, dado a sua complexidade e extensão. 
   
   EMENDA:00968 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUPRIMA-SE O ART. 30 do anteprojeto da 
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos (VII-a). 
O dispositivo tem caráter punitivo que se 
estende a todas as categorias funcionais, com o 
objetivo aparente de coibir abusos que se têm 
verificado quanto à remuneração de categorias 
situadas nos extratos superiores do Serviço 
Público. Para alcançar alguns integrantes dessas 
categorias, pretende-se reduzir drasticamente os 
ganhos salariais da totalidade dos servidores. 
As denominadas "vantagens", que se pretende 
extinguir, têm nítido caráter de reposição 
salarial, parcialmente compensatória da defasagem 
apontada no parágrafo anterior. Determinar sua 
eliminação, longe de significar avanço, representa 
retrocesso injustificável no trato do problema, 
uma vez que se passa ao largo do seu aspecto 
principal: a definição de níveis salariais 
adequados à extensão e complexidade das tarefas 
(como preceituado pelo inciso II do artigo 1o) 
desempenhadas pelos Servidores Públicos, condições 
básica para estruturação do Serviço Público 
eficiente e eficaz, com vistas ao desempenho das 
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funções de Estado. 
O inciso XII do art. 1o. consagra princípio 
superior que resguarda: (verbis) 
"XII igualdade de direito independentemente 
de idade a todos os trabalhadores, urbanos e 
rurais, domésticos, servidores públicos civis e 
militares, federais, estaduais e municipais;" 
O art. 20 dispõe: 
"As patentes militares, com vantagens, 
prerrogativas e deveres a elas inerentes, são 
garantidas em toda a plenitude, tanto aos oficiais 
da ativa e da reserva como aos reformados, sendo- 
lhes privativos os títulos, postos e uniformes 
militares." 
(os grifos não são do original) 
A consideração dos preceitos precedentes não 
se coaduna com o tratamento restritivo dispensado 
ao "Servidor Público" constante do art. 30. 
Flagrante está a discriminação do Servidor 
Público. 
Cumpre também notar que a matéria deve ser 
reservada à legislação ordinária. 
De resto alheia-se o texto do art. 30 à 

consideração que a designação genérica de 
vantagens abrange em sua extensão aquelas que têm 
caráter eminentemente indenizatório. 
Sala das Sessões, 
Justificativa: 

O dispositivo tem caráter punitivo que se estende a todas as categorias funcionais, com o objetivo aparente de 
coibir abusos que se têm verificado quanto à remuneração de categorias situadas nos extratos superiores do 
Serviço Público. Para alcançar alguns integrantes dessas categorias, pretende-se reduzir drasticamente os 
ganhos salariais da totalidade dos servidores. 
As denominadas “vantagens”, que se pretende extirpar têm nítido caráter de reposição salarial, parcialmente 
compensatória da defasagem apontada no parágrafo anterior. Determinar sua eliminação, longe de significar 
avanço, representa retrocesso injustificável no trato do problema, uma vez que se passa ao largo do seu aspecto 
principal: a definição de níveis salariais adequados à extensão e complexidade das tarefas (como preceituado 
pelo inciso II do artigo 1º) desempenhadas pelos Servidores Públicos, condição básica para estruturação do 
Serviço Público eficiente e eficaz, com vistas ao desempenho das funções de Estado. 
O inciso XII do art. 1º consagra princípio superior que resguarda: (verbis) 
“XII igualdade de direito independentemente de idade a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, domésticos, 
servidores públicos civis e militares, federais, estaduais e municipais;” 
O art. 20 dispõe: 
“As patentes militares, com vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a 
plenitude, tanto aos oficiais da ativa e da reserva como aos reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e 
uniformes militares.” 
(os grifos não são do original) 
A consideração dos preceitos precedentes não se coaduna com o tratamento restritivo dispensado ao “Servidor 
Público” constante do art. 30. 
Flagrante está a discriminação do Servidor Público. 
Cumpre também notar que a matéria deve ser reservada à legislação ordinária. 
De resto alheia-se o texto do art. 30 à consideração que a designação genérica de vantagens abrange em sua 
extensão aquelas que têm caráter eminentemente indenizatório. 
Parecer:   

   Reportamo-nos ao parecer à Emenda no. 700008-1. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00011 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 12, o seguinte inciso III: 
III - A de dois cargos privativos de médico, 
inclusive militar. 
Justificativa: 

Retirar aos médicos o direito à acumulação é agravar a crise com que hoje se desata a população brasileira, no 
setor de saúde.  
A emenda visa ainda a deixar claro o direito do médico que presta serviço a instituição militar. Hoje, tais 
profissionais vêm questionando o direito à acumulação, por existir a dúvida: estão eles submetidos à 
regulamentação das atividades civis ou militares?  
A dúvida, em princípio inadmissível, não pode perdurar. Daí a emenda. 
Parecer:   

   Rejeitada. 
Parecer idêntico dado a emenda número 7s0093-9. 
   
   EMENDA:00187 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   

   Excluam-se do Substitutivo do relator os 
itens VI, VII e VIII do artigo 11 e o artigo 29. 
Justificativa: 

A disposição-do item VIII já está contida no item III desse mesmo artigo (art. 11) eis que os planos de 
classificação de cargos implicam necessariamente definição de remuneração para os cargos neles constantes. 
As demais disposições do art. 11 -- itens VI e VII -- pertencem ao âmbito do respectivo Estatuto a ser aprovado 
em Lei ordinária, até porque não tem razão de ser a inclusão de apenas algumas vantagens na Constituição, 
deixando-se as demais de fora. O estatuto disporá sobre as formas de provimento, vacância, direitos, deveres e 
vantagens atribuíveis aos servidores públicos civis. 
Não há de ser mera inclusão daquelas disposições na Constituição que irá inibir os que, em postos de 
responsabilidade, malversam os dinheiros públicos. Para esses há a legislação penal codificada, que pode ser 
invocada a qualquer momento. 
Parecer:   

   Rejeitada. 
A emenda do ilustre constituinte dispõe sobre exclusão dos incisos VI, VII e VIII do artigo 11 e 28. 
A matéria constante das disposições contidas no substitutivo, foram resultados de reivindicações dos 
representantes dos trabalhadores e servidores públicos, que a consideram imprescindíveis e justas. 
Ante o exposto, opino pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00362 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator 
Suprima-se o Art. 29. 
Justificativa: 

Parece-nos extremamente radical a providência de congelamento, propugnada pelo artigo, a qual poderia levar, 
eventualmente, à perda de direitos adquiridos.  
Sugerimos que casos diversos, merecedores, talvez, de uma maior atenção, sejam examinados à parte e 
julgados por lei ordinária. 
Parecer:   

   Rejeitada 
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Consideramos rejeitada a Emenda em referência, uma vez que a sua pretensão não condiz com o que consta do 
substitutivo do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00468 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
Fica assegurado como direito adquirido o 
exercício de 2 cargos privativos de médicos que 
vinham sendo exercidos por médico civil ou médico 
militar na administração pública direta ou indireta. 
Justificativa: 

Suprimir o cargo ou emprego de servidor que vivia por conta de remuneração de 2 cargos em empregos 
públicos, mormente quando exercia tais atividades há muito tempo, às vezes há mais de 20 anos, é uma medida 
realmente supliciante, desumana. 
A perda de ganho inevitavelmente repercutirá sobre compromissos assumidos, padrão de vida e equilíbrio 
familiar, levando o profissional a desequilíbrio psicológico quando não à franca depressão. 
Parecer:   

   Rejeitada. 
Consideramos rejeitada a presente Emenda, de vez que a sua pretensão não condiz com o substitutivo do 
anteprojeto. 
   
   EMENDA:01015 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o Art. 29. 
Justificativa: 

O dispositivo tem caráter punitivo que se estende a todas as categorias funcionais, com o objetivo aparente de 
coibir abusos que se têm verificado quanto à remuneração de categorias situadas nos extratos superiores do 
Serviço Público. Para alcançar alguns integrantes dessas categorias, pretende-se reduzir drasticamente os 
ganhos salariais da totalidade dos servidores. 
As denominadas “vantagens”, que se pretende extirpar têm nítido caráter de reposição salarial, parcialmente 
compensatória da defasagem apontada no parágrafo anterior. Determinar sua eliminação, longe de significar 
avanço, representa retrocesso injustificável no trato do problema, uma vez que se passa ao largo do seu aspecto 
principal: a definição de níveis salariais adequados à extensão e complexidade das tarefas (como preceituado 
pelo inciso II do artigo 1º) desempenhadas pelos Servidores Públicos, condição básica para estruturação do 
Serviço Público eficiente e eficaz, com vistas ao desempenho das funções de Estado. 
O inciso XII do art. 1º consagra princípio superior que resguarda: (verbis) 
“XII igualdade de direito independentemente de idade a todos os trabalhadores, urbanos e rurais, domésticos, 
servidores públicos civis e militares, federais, estaduais e municipais;” 
O art. 20 dispõe: 
“As patentes militares, com vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes, são garantidas em toda a 
plenitude, tanto aos oficiais da ativa e da reserva como aos reformados, sendo-lhes privativos os títulos, postos e 
uniformes militares.” 
(os grifos não são do original) 
A consideração dos preceitos precedentes não se coaduna com o tratamento restritivo dispensado ao “Servidor 
Público” constante do art. 30. 
Flagrante está a discriminação do Servidor Público. 
Cumpre também notar que a matéria deve ser reservada à legislação ordinária. 
De resto alheia-se o texto do art. 30 à consideração que a designação genérica de vantagens abrange em sua 
extensão aquelas que têm caráter eminentemente indenizatório. 
Parecer:   

   Rejeitada 
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Consideramos rejeitada a Emenda em questão, uma vez que a sua pretensão não condiz com o Substitutivo do 
Anteprojeto. 
   
   EMENDA:01103 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Dá nova redação ao art. 29 do substitutivo da 
Comissão da Ordem Social: 
"Art. As vantagens que estejam sendo 
percebidas em desacordo com a Constituição ficam 
congeladas a partir da data de sua promulgação, 
absorvido o excesso nos reajustes posteriores. 
Parágrafo único. Excluem-se desta regra as 
vantagens de caráter puramente indenizatório." 
Justificativa: 

A nova redação excluiu do limite do excesso de remuneração sujeito a congelamento, todos os adicionais 
salariais, já que esses decorrem de situações específicas e diferenciadas. O dispositivo excluiu, naturalmente, 
aquelas vantagens que visam apenas retribuir desembolsos efetuados pelos servidores em objeto de serviço, 
tendo assim o caráter apenas indenizatória. 
Esta sugestão foi encaminhada pelo Prof. Dr. José Mario Ribeiro da Costa, candidato a Constituinte pelo Estado 
do Maranhão, que recebe nosso endosso para que possa ser apreciada pelos órgãos competentes da 
Assembléia Nacional Constituinte. 
Parecer:   

   Aprovada parcialmente 
Consideramos aprovada parcialmente a Emenda em questão, sem prejuízo do que estabelece o substitutivo de 
anteprojeto. 
   
   EMENDA:01201 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   Supressiva 
Suprima-se o artigo 29 do Substitutivo do 
Relator da Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 

Essa norma que a nosso ver não produzirá efeitos, poderá, prevalecendo a atual redação, ensejar conflitos de 
interpretação, pela ação de autoridades que se esmeram na identificação de medidas que possam atingir direitos 
do funcionário, na ilusão de que assim agindo estarão favorecendo o Estado e fazendo jus a promoções. 
Parecer:   

   Rejeitada 
Consideramos rejeitada a Emenda em questão, uma vez que a sua pretensão não condiz com o substitutivo do 
anteprojeto. 
   

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00049 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
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Texto:   

   Anteprojeto de Constituição 
Título X 
Disposições Transitórias 
Artigo 480 
Parágrafo Único 
O parágrafo único do artigo 480 passa a ter o 
seguinte acréscimo: 
Artigo 480 .................................. 
Parágrafo único 
"Fica assegurado como direito adquirido o 
exercício de dois cargos ou empregos privativos de 
médico que vinham sendo exercidos por médico civil 
ou médico militar na administração pública direta 
ou indireta". 
Justificativa: 

A grande maioria dos médicos civis e militares aposentados, na reserva ou reformado, trabalha sob a condição 
de “celetista” (emprego) e somente uma pequena minoria sob condição de estatutário (cargo). 
A redação acima cita o cargo, mas ao omitir o emprego deixou de estender à maioria dos servidores em pauta a 
pretendida garantia do direito adquirido e permite interpretações que poderão excluir a possibilidade do médico 
aposentado, na reserva ou reformado manter-se em atividade no exercício do segundo cargo ou emprego. 
   
   EMENDA:00966 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 487 
Suprima-se o artigo 487 do Anteprojeto de 
Constituição apresentado pelo Relator da Comissão 
de Sistematização. 
Justificativa: 

O texto constitucional deve ser conciso e a precisão de seus termos deve evitar conflitos de interpretação. 
Mas há claro descompasso entre a regra do artigo 487 e as normas específicas constantes da Seção II – Dos 
Servidores Públicos Civis, do Capítulo VIII do Título IV do Anteprojeto. 
Assim, em termos de limite máximo da remuneração dos servidores públicos, o texto constitucional não o fixa 
mas determina sua fixação pela lei ordinária, no inciso IX do artigo 85. Esse dispositivo terá o condão, portanto, 
de coibir os abusos salariais na administração pública, eliminando as remunerações excessivas na medida em 
que determina o estabelecimento de relação de valor entre a maior e a menor remuneração. 
De outro lado, o mesmo artigo 85, em seu inciso VI, ressalva, como de direito, a percepção pelo servidor das 
vantagens de caráter individual e das relativas a natureza ou ao local de trabalho. 
Portanto, se o artigo 85 assegurou a percepção de vantagens, mas estabeleceu a regra básica para o 
impedimento de salários abusivos na administração pública, o artigo 487 torna-se inócuo e até mesmo conflitante 
com o precitado artigo, podendo sua manutenção ensejar dúvidas de interpretação jamais desejadas. 
Impõe-se, pois, sua supressão para a compatibilização do texto, objeto do trabalho da Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:01593 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 85, item VIII e 
artigo 487 
Suprimam-se do anteprojeto: 
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a) o item VIII do artigo 85; e 
b) o artigo 487. 
Justificativa: 

As matérias disciplinadas pelos dispositivos suprimidos são de alçada de lei ordinária, especialmente, o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União. Trata-se, assim, de compatibilização constitucional. 
   
   EMENDA:02886 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 487 
O Art. 487 do anteprojeto passa ter a 
seguinte redação: 
Art. 487 - Aos atuais servidores públicos são 
assegurados os direitos adquiridos relativos à 
estabilidade e à contagem do tempo de serviço 
público para fins de gratificações adicionais, 
licença especial, disponibilidade e aposentadoria, 
nos termos da legislação em vigor até a data de 
promulgação desta Constituição. 
Parágrafo 1o. - Os atuais servidores públicos 
da administração direta e das autarquias, regidos 
pela CLT, que foram admitidos até 23 de janeiro de 
1967, ou que tenham sido aprovados em concurso 
público, passam a ocupar cargos públicos com a 
denominação correspondente à dos respectivos 
empregos públicos. 
Parágrafo 2o. - As vantagens e os adicionais, 
que estejam sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados, a partir da data 
de promulgação, absorvido o excesso nos reajustes 
posteriores. 
Justificativa: 

É necessário assegurar aos atuais servidores públicos os direitos adquiridos relativos: 
a) A estabilidade, porque o item X do Arr. 85 do anteprojeto só garante a estabilidade para os que forem 
admitidos na conformidade do item 11 do mesmo Art. 85, a partir da data de promulgação da nova Constituição; 
b) A contagem do tempo de serviço para os fins especificados, nos termos da legislação em vigor, até a data da 
promulgação da nova Constituição, já que direito adquirido, devendo, pois~ ser expressamente salvaguardado. 
Como o Art. 85, nos seus itens, estabelece, embora de forma subjetiva, que os servidores públicos da 
administração direta e das autarquias são os ocupantes de cargos públicos. É necessário estabelecer, de forma 
precisa, o destino dos atuais celetistas da administração direta e das autarquias. 
   
   EMENDA:03095 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva ao Anteprojeto de 
Constituição 
Suprimir o Art. 487. 
Esse Artigo tem que ser suprimido. Veja-se o texto: 
"As vantagens e os adicionais, que estejam 
sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados, a partir da data 
de sua promulgação, absorvido o excesso nos 
reajustes posteriores". 
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Justificativa: 

O texto é inaceitável. Temos como certo que as conquistas sociais alcançadas pelos funcionários, quer civis quer 
militares, não estejam na mira do Constituinte brasileiro. Ao contrário, parece, que o Deputado Constituinte quer 
ampliar os direitos e garantias e manter a conquista que levou séculos. 
Parece também que a contenção dos gastos públicos deverá ser levada à efeito no "grosso dos desmandos" e 
não nas costas e com o suor dos que trabalham. É evidente que esse artigo colide com outros da ordem social, 
da ordem econômica e no que tange aos direitos e garantias, por isso que precisa ser extirpado. 
   
   EMENDA:04135 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Aditiva: 
Dispositivo Emendado: Parágrafo Único do art. 480. 
Ao parágrafo único do art. 480, dê-se a 
seguinte redação: 
Art. 480. ...................... 
Parágrafo Único. Fica assegurado, como 
direito adquirido, o exercício de quaisquer cargos 
ou empregos nos Poderes da União, dos Estados e 
Municípios, inclusive na Administração Indireta, 
que, pela legislação vigente à data da promulgação 
desta Constituição, configure situação plenamente 
constituída. 
Justificativa: 

Não há razão plausível para excepcionar-se das vedações da futura Constituição apenas os cargos de médicos, 
exercidos em regime de acumulação. 
Tratando-se de nova ordem, que rompe os compromissos com a anterior, é mister ressalvar os direitos 
adquiridos no exercício de cargos e empregos, sobretudo em face de inovações na estrutura dos Poderes do 
Estado e na forma de provimento de vários deles, sem o que haveria grande perplexidade em relação à situação 
de seus titulares e ocupantes. 
É que, como ensinam os doutrinadores, não há direito adquirido contra a Constituição, se ela não os ressalva 
expressamente. Se não se, adota tal alternativa, a nova Constituição poderia, em verdade, praticar a maior 
cassação de direitos verificada em nossa história. 
 
   
   EMENDA:04961 NÃO INFORMADO 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Acrescente-se parágrafo único, ao art. 487, 
com a seguinte redação: 
Parágrafo único. Excluem-se desta regra, as 
vantagens de caráter meramente indenizatório. 
Justificativa: 

O dispositivo visa excluir, naturalmente, aquelas vantagens que visam atender a desembolsos conhecidos, 
inevitáveis, e, muitas das vezes já efetuados pelo servidor, representando o seu recebimento apenas um 
reembolso. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00046 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   

   ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO 
TÍTULO X 
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 
ARTIGO 480 
PARÁGRAFO ÚNICO 
O parágrafo único do artigo 487 passa a ter o 
seguinte acréscimo: 
Artigo 487 .................................. 
Parágrafo único 
"Fica assegurado como direito adquirido o 
exercício de dois cargos ou empregos privativos de 
médico que vinham sendo exercidos por médico civil 
ou médico militar na administração pública direta 
ou indireta". 
Justificativa: 

A grande maioria dos médicos civis e militares aposentados, na reserva ou reformado, trabalha sob a condição 
de “celetista” (emprego) e somente uma pequena minoria sob condição de estatutário (cargo). 
A redação acima cita o cargo, mas ao omitir o emprego deixou de estender à maioria dos servidores em pauta a 
pretendida garantia do direito adquirido e permite interpretações que poderão excluir a possibilidade do médico 
aposentado, na reserva ou reformado manter-se em atividade no exercício do segundo cargo ou emprego. 
Parecer:   

   Tendo em vista a nova redação e o conteúdo do artigo que regula o assunto relativo à vedação de 
acumulações, a proposta está atendida, naquele local. 
   
   EMENDA:00900 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 480 
Suprima-se o artigo 480 do Anteprojeto de 
Constituição apresentado pelo Relator da Comissão 
de Sistematização. 
Justificativa: 

O texto constitucional deve ser conciso e a precisão de seus termos deve evitar conflitos de interpretação. 
Mas há claro descompasso entre a regra do artigo 480 e as normas específicas constantes da Seção II – Dos 
Servidores Públicos Civis, do Capítulo VIII do Título IV do Anteprojeto. 
Assim, em termos de limite máximo da remuneração dos servidores públicos, o texto constitucional não o fixa 
mas determina sua fixação pela lei ordinária, no inciso IX do artigo 86. Esse dispositivo terá o condão, portanto, 
de coibir os abusos salariais na administração pública, eliminando as remunerações excessivas na medida em 
que determina o estabelecimento de relação de valor entre a maior e a menor remuneração. 
De outro lado, o mesmo artigo 86, em seu inciso VI, ressalva, como de direito, a percepção pelo servidor das 
vantagens de caráter individual e das relativas a natureza ou ao local de trabalho. 
Portanto, se o artigo 86 assegurou a percepção de vantagens, mas estabeleceu a regra básica para o 
impedimento de salários abusivos na administração pública, o artigo 480 torna-se inócuo e até mesmo conflitante 
com o precitado artigo, podendo sua manutenção ensejar dúvidas de interpretação jamais desejadas. 
Impõe-se, pois, sua supressão para a compatibilização do texto, objeto do trabalho da Comissão de 
Sistematização. 
Parecer:   

   Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01490 APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 86, item VIII e 
artigo 480 
Suprimam-se do Anteprojeto: 
a) o item VIII do artigo 86; e 
b) o artigo 480. 
Justificativa: 

As matérias disciplinadas pelos dispositivos suprimidos são de alçada de lei ordinária, especialmente, o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União. Trata-se, assim, de compatibilização constitucional. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
Pela aprovação. 
   
   
   EMENDA:02733 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 480 
O Art. 480 do Projeto passa ter a seguinte 
redação: 
Art. 480 - Aos atuais servidores públicos são 
assegurados os direitos adquiridos relativos à 
estabilidade e à contagem do tempo de serviço 
público para fins de gratificações adicionais, 
licença especial, disponibilidade e aposentadoria, 
nos termos da legislação em vigor até a data de 
promulgação desta Constituição. 
Parágrafo 1o. - Os atuais servidores públicos 
da administração direta e das autarquias, regidos 
pela CLT, que foram admitidos até 23 de janeiro de 
1967, ou que tenham sido aprovados em concurso 
público, passam a ocupar cargos públicos com a 
denominação correspondente à dos respectivos 
empregos públicos. 
Parágrafo 2o. - As vantagens e os adicionais, 
que estejam sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados, a partir da data 
de promulgação, absorvido o excesso nos reajustes 
posteriores. 
Justificativa: 

É necessário assegurar aos atuais servidores públicos os direitos adquiridos relativos: 
a) A estabilidade, porque o item X do Arr. 86 do anteprojeto só garante a estabilidade para os que forem 
admitidos na conformidade do item 11 do mesmo Art. 86, a partir da data de promulgação da nova Constituição; 
b) A contagem do tempo de serviço para os fins especificados, nos termos da legislação em vigor, até a data da 
promulgação da nova Constituição, já que direito adquirido, devendo, pois~ ser expressamente salvaguardado. 
Como o Art. 86, nos seus itens, estabelece, embora de forma subjetiva, que os servidores públicos da 
administração direta e das autarquias são os ocupantes de cargos públicos. É necessário estabelecer, de forma 
precisa, o destino dos atuais celetistas da administração direta e das autarquias. 
Parecer:   

   O assunto é de alcance da Reforma Administrativa é melhor se enquadrar na legislação ordinária. 
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   EMENDA:02932 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição 
Suprimir o Art. 480. 
Esse Artigo tem que ser suprimido. Veja-se o 
texto: 
"As vantagens e os adicionais, que estejam 
sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados, a partir da data 
de sua promulgação, absorvido o excesso nos 
reajustes posteriores". 
Justificativa: 

O texto é inaceitável. Temos como certo que as conquistas sociais alcançadas pelos funcionários, quer civis quer 
militares, não estejam na mira do Constituinte brasileiro. Ao contrário, parece, que o Deputado Constituinte quer 
ampliar os direitos e garantias e manter a conquista que levou séculos. 
Parece também que a contenção dos gastos públicos deverá ser levada à efeito no "grosso dos desmandos" e 
não nas costas e com o suor dos que trabalham. É evidente que esse artigo colide com outros da ordem social, 
da ordem econômica e no que tange aos direitos e garantias, por isso que precisa ser extirpado. 
Parecer:   

   Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03895 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Aditiva: 
Dispositivo Emendado: Parágrafo Único do art. 473. 
Ao parágrafo único do art. 473, dê-se a 
seguinte redação: 
Art. 473. ......................... 
Parágrafo Único. Fica assegurado, como 
direito adquirido, o exercício de quaisquer cargos 
ou empregos nos Poderes da União, dos Estados e 
Municípios, inclusive na Administração Indireta, 
que, pela legislação vigente à data da promulgação 
desta Constituição, configure situação plenamente 
constituída. 
Justificativa: 

Não há razão plausível para excepcionar-se das vedações da futura Constituição apenas os cargos de médicos, 
exercidos em regime de acumulação. 
Tratando-se de nova ordem, que rompe os compromissos com a anterior, é mister ressalvar os direitos 
adquiridos no exercício de cargos e empregos, sobretudo em face de inovações na estrutura dos Poderes do 
Estado e na forma de provimento de vários deles, sem o que haveria grande perplexidade em relação à situação 
de seus titulares e ocupantes. 
É que, como ensinam os doutrinadores, não há direito adquirido contra a Constituição, se ela não os ressalva 
expressamente. Se não se, adota tal alternativa, a nova Constituição poderia, em verdade, praticar a maior 
cassação de direitos verificada em nossa história. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:04609 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Dispositivo emendado: Artigo 480 
Acrescente-se parágrafo único, ao art. 480, 
com a seguinte redação: 
Parágrafo único. Excluem-se desta regra, as 
vantagens de caráter meramente indenizatório. 
Justificativa: 

O dispositivo visa excluir, naturalmente, aquelas vantagens que visam atender a desembolsos conhecidos, 
inevitáveis, e, muitas das vezes já efetuados pelo servidor, representando o seu recebimento apenas um 
reembolso. 
Parecer:   

   Rejeitada, em fase da orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:06019 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se o art. 473 
Justificativa: 

O artigo refere-se às atuais acumulações, extinguindo-as. Estamos propondo, em emenda ao art. 87, que as 
acumulações sejam permitidas, se não houver incompatibilidade de horários. Por outro lado, o art. 473, se 
devesse prevalecer, caberia nas Disposições Transitórias, e não neste Título. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento da emenda proposta. 
   
   EMENDA:06023 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se o art. 473. 
Justificativa: 

Em outra Emenda, estamos propondo a supressão da proibição de acumulações. 
Ainda que a matéria do artigo 473 devesse estar na Constituição, só se justificaria nas Disposições Transitórias. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento da emenda proposta. 
   
   EMENDA:06393 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   

   PROPOSTA 
Substitua-se a redação do parágrafo único do 
art. 473 para a seguinte: 
"Fica assegurado como direito adquirido o 
exercício de dois cargos ou empregos privativos de 
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médico que vinham sendo exercidos por médico civil 
ou médico militar na administração pública direta 
ou indireta até o ano de 1987." 
Justificativa: 

É expressivo o número de médicos civis e médicos militares que trabalham sob a condição de “celetista” em um 
segundo vínculo empregatício. 
Em 1987 muitos médicos, com mais de 60 anos de idade, com 20, 25 e até 30 anos de serviços prestados no 
segundo cargo ou emprego, têm sido chamados à rescisão do contrato de trabalho por serem médicos militares, 
inclusive da reserva ou reformados. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, na forma do substitutivo. 
   
   EMENDA:06441 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   

   -----Emenda ao Projeto de Constituição 
Suprimir o art. 480 
Esse art. tem que ser suprimido. Veja-se o 
texto: 
"As vantagens e os adicionais, que estejam 
sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados, a partir da data de 
sua promulgação, absorvido o excesso nos reajustes 
posteriores". 
Justificativa: 

O texto é inaceitável. Temos como certo que as conquistas sociais alcançadas pelos funcionários, quer civis quer 
militares, não estejam na mira do Constituinte brasileiro. Ao contrário, parece, que o Deputado Constituinte quer 
ampliar os direitos e garantias e manter a conquista que levou séculos. 
Parece também que a contenção dos gastos públicos deverá ser levada à efeito no "grosso dos desmandos" e 
não nas costas e com o suor dos que trabalham. É evidente que esse artigo colide com outros da ordem social, 
da ordem econômica e no que tange aos direitos e garantias, por isso que precisa ser extirpado. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento, dada a pertinência do assunto. 
   
   EMENDA:07405 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA: 
Suprima-se o art. 480 do Projeto de 
Constituição. 
Justificativa: 

As vantagens e os adicionais hoje percebidos pelos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios não podem ser confundidos com os percebidos por uma minoria privilegiada, em decorrência da 
acumulação remunerada de cargos, funções públicas, empregos e proventos. 
O congelamento previsto no art. 480 é um retrocesso no campo do direito dos funcionários públicos, que 
prejudicará os mais humildes, que terão 60% dos seus proventos congelados, porque esse percentual é 
representado pelas vantagens e adicionais, que hoje recebem. 
As medidas saneadoras contra os super funcionários estão previstas no art. 87 e §§ 2º e 3º do art. 95 do Projeto 
de Constituição, sendo, portanto, oportuna e de plena justiça a supressão do art. 480. 
Parecer:   

   Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:07805 APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: art. 480 
Suprima-se do Projeto: 
O art. 480 
Justificativa: 

A supressão elo dispositivo se impõe pois quem regula vantagens pessoais dos servidores é a lei ordinária. 
Parecer:   

   Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:07979 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva: 
Suprima-se o art. 480 do Projeto de 
Constituição. 
Justificativa: 

As vantagens e os adicionais hoje percebidos pelos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios não podem ser confundidos com os percebidos por uma minoria privilegiada, em decorrência da 
acumulação remunerada de cargos, funções públicas, empregos e proventos. 
O congelamento previsto no art. 480 é um retrocesso no campo do direito dos funcionários públicos, que 
prejudicará os mais humildes, que terão 60% dos seus proventos congelados, porque esse percentual é 
representado pelas vantagens e adicionais, que hoje recebem. 
As medidas saneadoras contra os super funcionários estão previstas no art. 87 e §§ 2º e 3º do art. 95 do Projeto 
de Constituição, sendo, portanto, oportuna e de plena justiça a supressão do art. 480. 
Parecer:   

   Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:08274 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA 
Suprima-se o art. 480 do Projeto. 
Justificativa: 

O dispositivo versa sobre vantagens e adicionais, assuntos que devem ser objeto de legislação ordinária. 
Parecer:   

   Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:09557 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 480 a seguinte redação: 
"Art. 480. A remuneração excessiva, os 
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proventos indevidos, as vantagens e adicionais que 
estejam sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados a partir da data de 
sua promulgação, absorvido o excesso nos 
reajustes, aumentos e reclassificações 
posteriores." 
Justificativa: 

A modificação visa a congelar também as remunerações excessivas, oferecendo, em contrapartida, outros meios 
de superação das irregularidades. 
Parecer:   

   Rejeitada, em fase da orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:09643 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   Acrescente-se § único ao art. 480, 
§ único - As disposições deste artigo não se 
aplicam aos aposentados por tempo de serviço. 
Justificativa: 

A emenda resguarda os aposentados por tempo de serviço. 
Parecer:   

   Rejeitada, em fase da orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:09917 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 473 
Suprima-se a parte final do art. 473, a 
partir de "... respeitados os direitos..." 
Justificativa: 

A redação dada ao dispositivo, é contraditória, uma vez que não é possível, ao mesmo tempo, extinguir 
acumulações não permitidas e respeitar situações constituídas anteriormente à promulgação da nova 
Constituição. 
Parecer:   

   A ressalva visa à preservação de direitos individuais, respectivamente identificáveis, que subsistirão durante o 
exercício de seus titulares, como forma transitória de extinção de acumulações extraordinárias já anteriormente  
aceitas, impedindo-se sua renovação ou ampliação. 
   
   EMENDA:10149 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VALTER PEREIRA (PMDB/MS) 
Texto:   

   Título - X 
Disposições Transitórias 
Suprima-se do artigo 473, as expressões: 
"Art. 473 - ................................ 
...,"respeitados os direitos adquiridos dos seus 
titulares." 
Justificativa: 
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Manter as expressões que esta emenda pretende retirar, significa consagrar privilégios que o espírito do Art. 87 
deseja abolir. 
O problema deve ser resolvido na legislação ordinária, sem quaisquer condicionamentos, e ele é o objetivo 
dessa emenda. 
Parecer:   

   A ressalva visa à preservação de direitos individuais, respectivamente identificáveis, que subsistirão durante o 
exercício de seus titulares, como forma transitória de extinção de acumulações extraordinárias já anteriormente  
aceitas, impedindo-se sua renovação ou ampliação. 
   
   EMENDA:11244 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA 
Suprima-se o art. 480, do Projeto. 
Justificativa: 

A matéria tratada no mencionado artigo deve ser objeto de legislação ordinária. 
É absolutamente impróprio que se faça inserir no texto constitucional regras pertinentes a vantagens e 
adicionais, assunto tipicamente de lei ordinária. Na Carta Magna devem ser inscritos apenas os princípios gerais 
que regem o Serviço Público. 
Parecer:   

   Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:12851 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   

   PROJETO: ART. 480 
EMENDA SUPRESSIVA: Suprima-se o art. 480, que diz: 
"As vantagens e os adicionais, que estejam 
sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados a partir da data de 
sua promulgação, absorvido o excesso nos 
reajustes posteriores". 
Justificativa: 

As vantagens e os adicionais hoje percebidos pelos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios não podem ser confundidos com os percebidos por uma minoria privilegiada, em decorrência da 
acumulação remunerada de cargos, funções públicas, empregos e proventos. 
O congelamento previsto no art. 480 é um retrocesso no campo do direito dos funcionários públicos, que 
prejudicará os mais humildes, que terão 60% dos seus proventos congelados, porque esse percentual é 
representado pelas vantagens e adicionais, que hoje recebem. 
As medidas saneadoras contra os super funcionários estão previstas no art. 87 e §§ 2º e 3º do art. 95 do Projeto 
de Constituição, sendo, portanto, oportuna e de plena justiça a supressão do art. 480. 
Parecer:   

   Pela rejeição 
É necessário que se coloque um parâmetro que impeçam a evolução indiscriminada de remunerações forjando a 
categoria dos famigerados marajás. 
   
   EMENDA:13406 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
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Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA 
Suprima-se o art. 480 do Projeto de 
Constituição. 
Justificativa: 

As vantagens e os adicionais hoje percebidos pelos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios não podem ser confundidos com os percebidos por uma minoria privilegiada, em decorrência da 
acumulação remunerada de cargos, funções públicas, empregos e proventos. 
O congelamento previsto no art. 480 é um retrocesso no campo do direito dos funcionários públicos, que 
prejudicará os mais humildes, que terão 60% dos seus proventos congelados, porque esse percentual é 
representado pelas vantagens e adicionais, que hoje recebem. 
As medidas saneadoras contra os super funcionários estão previstas no art. 87 e §§ 2º e 3º do art. 95 do Projeto 
de Constituição, sendo, portanto, oportuna e de plena justiça a supressão do art. 480. 
Parecer:   

   Pela rejeição 
É necessário que se coloque um parâmetro que impeçam a evolução indiscriminada de remunerações forjando a 
categoria dos famigerados marajás. 
   
   EMENDA:14133 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
Dispositivo Alterado: art. 473, "caput" 
Acrescente-se ao art. 473, "caput", a 
seguinte expressão final "... que ficarão em 
disponibilidade remunerada, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço em uma das 
acumulações ora proibidas, por opção do servidor, 
até a solução final da questão". 
Justificativa: 

Esta emenda foi-me sugerida pelo Dr. ADILSON DALARI, ilustre jurista paulista e consagrado administrativista 
pátrio. 
É preciso dizer como ficam, desde já, as pessoas que exercem funções atualmente acumuláveis e que passarão 
a ser inacumuláveis. É certo que não poderão permanecer como estão, mas não podem ser, simplesmente, 
exoneradas. Por isso propõe-se que permanecem em disponibilidade em uma das funções, até a edição da lei 
prevista no artigo. 
Parecer:   

   Prejudicada, em face das alterações procedidas no substitutivo. 
   
   EMENDA:14134 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
Dispositivo Alterado: art. 480. 
Dê-se ao art. 480 esta redação: 
Art. 480. - A remuneração excessiva, os 
proventos indevidos, as vantagens e adicionais que 
estejam sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados, a partir da data 
de sua promulgação, absorvido o excesso nos 
reajustes, aumentos e reclassificações 
posteriores. 
Justificativa: 
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Esta emenda foi-me sugerida pelo Dr. ADILSON DALARI, ilustre jurista paulista e consagrado administrativista 
pátrio. 
A modificação está ligada ao proposto no art. 96, inciso VI, com a emenda aqui proposta. Visa congelar, também, 
as remunerações excessivas, oferecendo, em contrapartida, outros meios de superação das irregularidades. 
Parecer:   

   Prejudicada, em face das alterações procedidas no substitutivo. 
   
   EMENDA:14550 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda substitutiva 
Dispositivo emendado: artigo 480 
No Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, o art. 480 passa a ter a seguinte 
redação: 
"Art. 480 - São assegurados aos atuais 
servidores públicos da administração direta e da 
autarquias, os direitos adquiridos relativos à 
estabilidade e à contagem do tempo de serviço 
público para fins de licença especial, 
gratificação adicional, promoção, disponibilidade 
e aposentadoria, nos termos da legislação em vigor 
até a data de promulgação desta Constituição. 
§ 1o. O servidor admitido até 23 de janeiro 
de 1967 é estável, passando a ocupar cargo público 
na classe imediata. 
§ 2o. As vantagens e os adicionais, que 
estejam sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados, a partira da data 
de sua promulgação, absorvido o excesso nos 
reajustes posteriores." 
Justificativa: 

É necessário assegurar aos atuais servidores públicos os direitos adquiridos relativos: 
a) A estabilidade, porque o item X do Arr. 86 do anteprojeto só garante a estabilidade para os que forem 
admitidos na conformidade do item II do mesmo Art. 86, a partir da data de promulgação da nova Constituição; 
b) A contagem do tempo de serviço para os fins de licença especial, gratificação adicional, promoção, 
disponibilidade e aposentadoria nos termos da legislação em vigor, até a data da promulgação da nova 
Constituição, já que direito adquirido, devendo, pois, ser expressamente salvaguardado, pois o direito adquirido 
tem salvaguardas contra dispositivos de uma nova Constituição. 
Como o Art. 86, nos seus itens, estabelece, embora de forma subjetiva, que os servidores públicos da 
administração direta e das autarquias são os ocupantes de cargos públicos, é necessário estabelecer, de forma 
precisa, o destino dos atuais celetistas da administração direta e das autarquias. Adotou-se na Emenda acima 
sugerida, o critério de amparar os admitidos antes de 23 de janeiro de 1967, porque sob a égide da Constituição 
de 1946, que admitia a estabilidade sem concurso após 5 (cinco) anos de serviço e os servidores amparados 
pelo §1º do Art. 480, na redação desta Emenda, já tem mais de 20 (vinte) anos de serviço público, sendo mais 
que razoável que lhes conceda a estabilidade, mesmo porque além de ser a estabilidade, “quase que inerente” a 
quem tem mais de 20 (vinte) anos de serviço, poucos serão os servidores atingidos. 
Parecer:   

   A emenda objetiva transformar o atual artigo 480 em parágrafo 2o. e acrescentar em novo "caput" e parágrafo 
1o., assegurando do aos atuais servidores públicos os direitos adquiridos, bem como a estabilidade dos 
admitidos até 23.0l.67. 
Prejudicada, em face das alterações procedidas no substitutivo. 
  
   EMENDA:15069 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo emendado: Art. 480. 
Suprima-se o art. 480, do Projeto de 
Constituição: 
Justificativa: 

Legislação Ordinária poderá definir os casos a que o dispositivo se refere. Daí justificar-se a presente emenda. 
Parecer:   

   A emenda objetiva a supressão do artigo 480, que trata do congelamento das vantagens e adicionais 
percebidos por servidores em desacordo com a Constituição, remetendo o assunto à lei ordinária. Prejudicada, 
em face das alterações procedidas no substitutivo. 
   
   EMENDA:15354 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   

   Suprima-se o parágrafo único do artigo 473. 
Justificativa: 

Em virtude de outra emenda. que restabelece a acumulação de dois cargos privativos de médico, civis ou 
militares. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:16378 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA: 
Suprima-se o art. 480 do Projeto de 
Constituição. 
Justificativa: 

As vantagens e os adicionais hoje percebidos pelos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios não podem ser confundidos com os percebidos por uma minoria privilegiada, em decorrência da 
acumulação remunerada de cargos, funções públicas, empregos e proventos. 
O congelamento previsto no art. 480 é um retrocesso no campo do direito dos funcionários públicos, que 
prejudicará os mais humildes, que terão 60% dos seus proventos congelados, porque esse percentual é 
representado pelas vantagens e adicionais, que hoje recebem. 
As medidas saneadoras contra os super funcionários estão previstas no art. 87 e §§ 2º e 3º do art. 95 do Projeto 
de Constituição, sendo, portanto, oportuna e de plena justiça a supressão do art. 480. 
Parecer:   

   Aprovada, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:16434 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 473 do Projeto de Constituição 
a seguinte redação: 
"Art. 473 - A lei disporá sobre a extinção 
das acumulações não permitidas nesta Constituição, 
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até noventa dias após sua promulgação, sob os 
seguintes princípios: 
I - o detentor de acumulação lícita poderá 
optar por um dos cargos, averbando no outro todas 
as vantagens obtidas do cargo extinto; 
II - aposentar-se por tempo de serviço na 
proporção de 70% mais por um por cento por ano de 
serviço até o limite de dez por cento; no cargo 
extinto; 
III - todos os direitos adquiridos no cargo 
extinto serão respeitados. 
Justificativa: 

As constituições vêm restringindo os casos de acumulação a cada nova reforma. Os atingidos pelas restrições 
simplesmente tem perdido o cargo e todo o patrimônio da prestação de serviço, pouco importando a duração do 
tempo de serviço. Alguns saem prejudicados quase às vésperas da aposentadoria. 
Parecer:   

    Proposta prejudicada pede supressão dos dispositivos a que se refere. 
   
   EMENDA:16736 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Supressiva. 
Dispositivo Emendado: art. 473, parágrafo único. 
Suprima-se o parágrafo único do art. 473. 
Justificativa: 

Impossível patrocinar proposta de natureza casuística e protecionista, ainda mais quando envolve a prática ilegal 
de acumulação de cargos, expressamente vedada pela legislação em vigor. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:17681 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) (Seguem 24.000 assinaturas) 
Texto:   

   Suprima-se do Projeto de Constituição o 
artigo 480 
Justificativa: 

Patrocinada pela federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Federação das Associações de 
Fiscais de Tributos Estaduais, Clube dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do Estado de São Paulo e, 
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, foi apresentada, ao gabinete do Presidente 
Ulisses Guimarães, proposta de emenda popular. 
Embora seja possível que os requisitos tenham sido preenchidos não houve tempo para a necessária 
conferência previa. Na eventualidade de que as 30 000 assinaturas não tenham sido atingidas _ o que 
esperamos e desejamos que ocorra - estamos encampando a emenda popular, no seu inteiro teor, para que 
esse imenso trabalho não fique perdido e para que seja possível que o louvável esforço dos dirigentes e dos 
trabalhadores públicos do Estado de São Paulo seja levado ao plenário da Assembleia Nacional Constituinte. 
Reproduzimos, abaixo, a justificação apresentada: 
"O dispositivo, inserido entre as Disposições Transitórias, é inócuo. Pretende o congelamento de vantagens e 
adicionais, mas não poderá lograr o efeito desejado porque o próprio legislador prevê, dentre as normas 
permanentes, solução diversa para a situação. Assim, o art. 86, no seu inciso IX, estabelece que “a lei fixará a 
relação de valor entre a maior e a menor remuneração no serviço público", visando dar fim aos salários de nível 
elevadíssimo. De outro lado, porém, garante a percepção de “vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho." Ademais, se existirem adicionais sendo percebidos segundo critérios diversos, 
o inciso VIII do artigo 85 estabelece nova regra: fica " vedada a incidência de cada adicional sobre a soma dos 
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anteriores”. Portanto, as regras já estão todas previstas, em caráter permanente. O artigo 480, portanto, é 
demasiado, não pode e não deve integrar o texto constitucional." 
Parecer:   

   Rejeitada, em fase da orientação adotada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:18609 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   Emenda supressiva 
Suprima-se o art. 480 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

As vantagens e os adicionais hoje percebidos pelos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios não podem ser confundidos com os percebidos por uma minoria privilegiada, em decorrência da 
acumulação remunerada de cargos, funções públicas, empregos e proventos. 
O congelamento previsto no art. 480 é um retrocesso no campo do direito dos funcionários públicos, que 
prejudicará os mais humildes, que terão 60% dos seus proventos congelados, porque esse percentual é 
representado pelas vantagens e adicionais, que hoje recebem. 
As medidas saneadoras contra os super funcionários estão previstas no art. 87 e §§ 2º e 3º do art. 95 do Projeto 
de Constituição, sendo, portanto, oportuna e de plena justiça a supressão do art. 480. 
Parecer:   

   Concluímos pela aprovação por tratar-se de matéria própria de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:19470 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se a redação do art. 480 do Projeto 
pela seguinte: 
"Art. 480 - As vantagens e os adicionais que 
estejam sendo percebidos pelos servidores públicos 
em desacordo com o dispositivo nesta Constituição 
ficam extintos na data de sua promulgação. 
Parágrafo único: - a restituição das 
vantagens percebidas será efetivada na forma que 
lei ordinária dispuser, ressalvada a prescrição do 
percebido há mais de 5 (cinco) anos." 
Justificativa: 

Não basta congelar as vantagens ilegítimas, e consideradas indevidas pela Constituição. É preciso extingui-la e 
impor o dever de restituição. 
o simples congelamento dessas vantagens significara o reconhecimento de sua legitimidade e isto não parece 
ser o consenso dos Constituintes. O que se quer é implantar seriedade na vida pública e dignificar a carreira do 
funcionalismo público com salário justo e respeito à hierarquia e ao trabalho de cada um. Não basta eliminar o 
privilégio de alguns, mas demonstrar que esse privilégio é ilegítimo e ilícito, embora coberto por leis e decisões 
que a constituição considerou ilícitas e ilegítimas. 
E como está em outro dispositivo, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada só serão 
respeitados se não contrariarem dispositivo constitucional. 
A tão discutida soberania da Constituinte permite essa decisão soberana de não contemporizar com o 
considerado errado, impróprio e indigno de perdurar numa ordem jurídica que pretende ser de democrática, justa 
e sem classes ilicitamente privilegiadas. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento por ter sido suprimido o dispositivo emendado. 
   
   EMENDA:19491 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 473 das Disposições 
Transitórias que procura preservar o direito 
adquirido nas acumulações de cargo. 
Justificativa: 

O dispositivo dificultará enormemente a aplicação da norma constitucional que proíbe as acumulações de cargo 
A ressalva ao direito adquirido significa consolidar os casos que levaram os Constituintes a banir da burocracia a 
acumulação de cargos. A prevalecer o dispositivo, contido no Projeto, as exceções serão tantas que passarão a 
ser regra, impedindo a modernização da carreira de serviço público empanada por privilégios coma o de 
acumulação de cargos, alguns até incompatíveis. 
Parecer:   

   O direito adquirido anterior à vigência da norma deve ser preservado, pois esta não pode retroagir para 
prejudicar.  
Ademais, a regra da acumulação, no projeto, mantém princípio tradicional no Brasil, o que evitará decerto as 
consequências nefastas temidas pela proposta. 
   
   EMENDA:19770 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SÉRGIO BRITO (PFL/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 480 do Projeto de 
Constituição, que diz: 
"Art. 480 As vantagens e os adicionais que 
estejam sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados a partir da data de 
sua promulgação, absorvido do excesso nos 
reajustes posteriores. 
Justificativa: 

As vantagens e os adicionais hoje percebidos pelos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios não podem ser confundidos com os percebidos por uma minoria privilegiada, em decorrência da 
acumulação remunerada de cargos, funções públicas, empregos e proventos. 
O congelamento previsto no art. 480 é um retrocesso no campo do direito dos funcionários públicos, que 
prejudicará os mais humildes, que terão 60% dos seus proventos congelados, porque esse percentual é 
representado pelas vantagens e adicionais, que hoje recebem. As medidas saneadoras contra privilégios de 
marajás estão previstas no art. 87 e §§ 2º e 3º do art. 95.  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento por ter sido o dispositivo suprimido. 
   
   EMENDA:19788 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA 
O Parágrafo Único do art. 473 das Disposições 
Transitórias do Projeto de Constituição (da 
Comissão de Sistematização), tem a seguinte 
redação: 
Parágrafo Único - Fica assegurado como 
direito adquirido o exercício de dois cargos 
privativos de médico que vinham sendo exercidos 
por médico civil ou médico civil ou médico militar 
na administração pública direta ou indireta. 
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Justificativa: 

Proposta apresentada pelo Senhor Sabino Xavier Sampaio. 
Substitua-se a redação do parágrafo único do art. 473 das Disposições Transitórias pela que se segue. 
Fica assegurado como direito adquirido o exercício de dois cargos ou empregos privativos de médico que vinham 
sendo exercidos por médico civil ou médico militar aposentado da reserva ou reformado na administração pública 
direta ou indireta até o ano de 1987. 
É expressivo o número de médicos civis e médicos militares aposentados, da reserva ou reformados que 
exercem cargos e que especialmente trabalham sob a condição de “celetistas” ou outro vínculo empregatício 
ativo. 
Em 1987, centenas de médicos militares da reserva ou reformados, com mais de 60 anos de idade, com 20, 25 e 
até 30 anos de serviços prestados efetivamente ao INAMPS, têm sido chamados à rescisão do contrato de 
trabalho pelo fato de serem médicos militares mesmo na inatividade. Tenha-se em conta que a condição de 
médico militar sempre foi declarada ao empregador. 
Parecer:   

   Proposta prejudicada, pois o projeto estabelece a autorização de acumulação para médicos. 
   
   EMENDA:20451 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Dispositivo Emendado: art. 473 
Dê-se nova redação ao "caput" do art. 473 do 
Projeto de Constituição. 
"Art. 473 - Os titulares de acumulação não 
permitidas por esta Constituição ficam obrigados, 
em 30 dias contados de sua promulgação, a optarem 
por uma nova situação funcional, compatível com 
esta Constituição". 
Justificativa: 

A intenção é a nova Carta não perpetuar situações incompatíveis com sua proposta futura, eliminando situações 
curiosas e desconformes com as possibilidades do Estado. 
Parecer:   

   a lei deverá adotar as medidas cabíveis neste caso, não sendo adequado deixar ao arbítrio do servidor 
escolhas quiçá inadequado ao interesse da administração pública. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21509 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   

   Suprima-se o Art. 31 (e seu §) das 
Disposições Transitórias: 
Justificativas: 

 O Art. 64 do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator repete literalmente o Art. 99 da Constituição em 
vigor. 
Logo, o Art. 31 das Disposições Transitórias legaliza o que hoje é inconstitucional e, o que é pior, respeita 
supostos direitos “adquiridos” em flagrante inconstitucionalidade. 
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que a Emenda proposta pelo ilustre Constituinte conflita com as diretrizes 
traçadas pelo Relator. 
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   EMENDA:21529 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA 
Dispositivo Emendado: Art. 31 Parágrafo Único 
do Título X, Disposições Transitórias. 
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 31 a 
seguinte redação: 
Parágrafo Único: Fica assegurado como direito 
adquirido o exercício de dois cargos ou empregos 
privativos de médico que vinham sendo exercidos 
por médico militar na administração pública direta 
ou indireta até o ano de 1987. 
Justificativa: 

Muitos médicos militares vêm exercendo um segundo cargo ou emprego na administração pública direta ou 
indireta, há mais de 20 anos. 
O médico aposentado, da reserva ou reformado, dispõe de tempo integral para dedicar-se com exclusividade ao 
segundo cargo ou emprego. 
Os médicos militares vêm sendo ameaçados de demissão do cargo ou emprego que exercem no meio civil, 
destacadamente no INAMPS, antes que ocorra a promulgação da nova Carta Constitucional. 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que a restrição não proporciona qualquer vantagem. 
   
   EMENDA:22048 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   

   Dispositivo Emendado 
Disposições Transitórias 
Art. 31 
Ao Parágrafo Único do presente artigo, 
acrescente-se a expressão 
"até o ano de 1987" 
ficando-se a seguinte redação: 
Art. 31 Fica assegurado como direito 
adquirido o exercício de dois cargos ou empregos 
privativos de médico que vinham sendo exercido por 
médico civil ou médico militar na administração 
pública direta ou indireta até o ano de 1987." 
Justificativa: 

Muitos médicos militares vêm exercendo um segundo cargo ou emprego na administração pública direta ou 
indireta, há mais de 20 anos. 
O médico aposentado, da reserva ou reformado, dispõe de tempo integral para dedicar-se com exclusividade ao 
segundo cargo ou emprego. 
Os médicos militares vêm sendo ameaçados de demissão do cargo ou emprego que exercem no meio civil, 
destacadamente no INAMPS, antes que ocorra a promulgação da nova Carta Constitucional. 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que a forma proposta é mais restritiva e não proporciona qualquer vantagem. 
   
   EMENDA:22083 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dispositivo Emendado: Artigo 31, parágrafo 
único, das Disposições transitórias. 
Acrescente-se ao final do Parágrafo único, do 
artigo 31, das Disposições transitórias, do 
Substitutivo do Relator, o seguinte: 
"até o ano de 1987." 
Justificativa: 

Muitos médicos militares vêm exercendo um segundo cargo ou emprego na administração pública direta ou 
indireta, há mais de 20 anos. 
O médico aposentado, da reserva ou reformado, dispõe de tempo integral para dedicar-se com exclusividade ao 
segundo cargo ou emprego. 
Ademais, a experiência acumulada, no decorrer de tantos anos de serviço, além do que representam para o 
serviço público, como força de trabalho ativa e competente, justifica a permissão de tal acumulação. Do 
contrário, os sérvios de saúde, especialmente da previdência social, sofreriam inestimável golpe em detrimento 
de sua qualidade. 
Parecer:   

   Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o nono substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:22369 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA 
Dispositivo emendado: artigo 31, parágrafo único, 
das Disposições Transitórias. 
Suprima-se o parágrafo único do artigo 31 das 
disposições transitórias. 
Justificativa: 

A acumulação de dois cargos privativos de médico já está assegurado, como norma permanente, no artigo 64, 
item IV; Desse modo, é redundante o contido no parágrafo único do artigo 31, das Disposições Transitórias. 
Parecer:   

   Pela aprovação. 
Os casos de acumulação de cargos estão perfilhados no art. 64 do Substitutivo. 
   
   EMENDA:23493 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se às Disposições Constitucionais 
Transitórias o seguinte: 
"Art. 31 - Os servidores que estiverem no 
exercício de função pública na data da promulgação 
desta Constituição, passarão a pertencer ao quadro 
permanente". 
§ 1o. - A lei disporá sobre a extinção das 
acumulações não permitidas pelo Art. 64, 
ocorrentes na data da promulgação desta 
Constituição, respeitados os direitos adquiridos 
dos seus titulares. 
§ 2o. - Fica assegurado como direito 
adquirido o exercício de dois cargos ou empregos 
de médico que vinham sendo exercidos por médico 
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civil ou médico militar na administração pública 
direta ou indireta. 
Justificativa: 

A nova Constituição torna impossível a admissão ao serviço público sem concurso público. 
Não podemos, no entanto, desconhecer as situações de fato hoje existentes e que precisam ser resolvidas, para 
que uma nova ordem seja implantada na promulgação da Nova Constituição. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:23566 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   

   Suprima-se o parágrafo único do art. 31 das 
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

A desnecessidade do dispositivo está comprovada pelo fato de que não há a apontada acumulação de “dois 
cargos ou empregos privativos de médico”, tendo em vista que o inciso IV, do artigo 64, a excepciona. 
Sendo, portanto, constitucionalmente admitido o exercício de dois desses cargos, não há que se falar em garantir 
o direito adquirido do médico a essa mesma acumulação. 
Parecer:   

   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo único do art. 31 do Título X, que assegura como direito adquirido, 
a acumulação de dois cargos ou empregos de médico que vinham sendo exercidos por médico civil ou militar na 
administração pública direta ou indireta. 
O preceito deve ser mantido para assegurar os direitos adquiridos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23883 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 
Substitutivo do Relator - 
Suprimir o art. 34o. - Disposições 
Transitórias - do Projeto de Constituição. 
"As vantagens e os adicionais, que estejam 
sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados em termos nominais, 
a partir da data de sua promulgação, absorvido o 
excesso nos reajustes posteriores." 
Justificativa: 

O texto é inaceitável. Temos como certo que as conquistas sociais alcançadas pelos funcionários, quer civis quer 
militares, não estejam na mira do Constituinte brasileiro. Ao contrário, parece, que o Deputado Constituinte quer 
ampliar os direitos e garantias e manter a conquista que levou séculos. 
Parece também que a contenção dos gastos públicos deverá ser levada à efeito no "grosso dos desmandos" e 
não nas costas e com o suor dos que trabalham. É evidente que esse artigo colide com outros da ordem social, 
da ordem econômica e no que tange aos direitos e garantias, por isso que precisa ser extirpado. 
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:24343 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 31 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. 
Ao Parágrafo Único do artigo 31 das 
disposições Transitórias do projeto de 
Constituição, dê-se a seguinte redação: 
Art. 31. ........................ 
Parágrafo Único. Fica assegurado, como 
direito adquirido, o exercício de quaisquer cargos 
ou empregos nos Poderes da união, dos Estados e 
Municípios, inclusive na Administração Indireta, 
que, pela legislação vigente à data de promulgação 
desta Constituição, configure situação plenamente 
constituída. 
Justificativa: 

Não há razão plausível para excepcionar-se das vedações da futura Constituição apenas os cargos de médicos, 
que, aliás, poderão continuar sendo acumulados (Art. 64, inciso IV do anteprojeto), sendo, nesse sentido, ociosa 
a disposição modificanda, que, em tal caso, deveria ser suprimida em nome da sintetização do texto 
constitucional. 
Tratando-se, porém, de nova ordem, que rompe os compromissos com a anterior, é mister ressalvar os direitos 
adquiridos no exercício de cargos e empregos, sobretudo em face de inovações na estrutura dos poderes do 
Estado e na forma de provimento de vários deles, sem o que haveria grande perplexidade em relação à situação 
de seus titulares ou ocupantes. 
É que, como ensinam os doutrinadores, não há direito adquirido contra a Constituição, se ela não os ressalva 
expressamente. 
Parecer:   

   A redação proposta ao dispositivo em questão conflita com a orientação adotada pelo Relator. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27582 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 34 
Suprima-se o Artigo 34 das Disposições 
Transitórias do Substitutivo do Relator 
Justificativa: 

As vantagens e os adicionais, hoje percebidos pelos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios, na sua totalidade, não podem ser confundidos com as percebidas pelos MARAJÁS, em decorrência 
da acumulação remunerada de cargos e funções públicas. 
O congelamento das vantagens e dos adicionais, previsto no Artigo 34 do Projeto de Constituição, é um 
retrocesso no campo do direito dos funcionários públicos, e prejudicará os mais humildes que terão 60% seus 
proventos congelados, porque esse percentual é representado pelas vantagens e adicionais que recebem. As 
medidas saneadoras contra os super-funcionários estão previstas no Substitutivo do Projeto de Constituição, 
sendo, portanto, oportuna e justificável a supressão do Artigo 34. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:27745 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
TÍTULO X 
Disposições Transitórias - Artigo 34 
Proposto: "Acrescente-se ao final do Art. 34 
das Disposições Transitórias o seguinte: 
"Art. 34 - ....................., respeitados 
os direitos que estejam enquadrados nos limites 
artigo 61" 
Justificativa: 

Tendo em vista a diversidade de atribuições e natureza de trabalho e locais de exercício de atividades vinculadas 
as diversas carreiras do funcionalismo público, é de bom alvitre que a constituição não entre em determinações 
limitativas de vantagens atribuídas a funcionários, genericamente, de vez que estaria assim não só acabando 
com o “marajá” mas aniquilando também o servidor que, em razão de suas atividades obtém vantagens outras 
que não estão contempladas nesta Constituição, por fazerem parte de Lei Ordinária. 
Parecer:   

   Se a remuneração do servidor se enquadra nos Limites do o artigo 61, óbvio que nenhuma restrição sofrerá em 
seus vencimentos. 
   
   EMENDA:28042 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda Aditiva 
Título X 
Disposições transitórias - Artigo 34 
Proposto: 
Proposto: "Acrescente-se ao final do art. 34 
das Disposições Transitórias o seguinte: 
"Art. 34 - ..., respeitados os direitos que 
estejam enquadrados nos limites artigo 61". 
Justificativa: 

Tendo em vista a diversidade de atribuições e natureza de trabalho e locais de exercício de atividades vinculadas 
as diversas carreiras do funcionalismo público, é de bom alvitre que a constituição não entre em determinações 
limitativas de vantagens atribuídas a funcionários, genericamente, de vez que estaria assim não só acabando 
com o “marajá” mas aniquilando também o servidor que, em razão de suas atividades obtém vantagens outras 
que não estão contempladas nesta Constituição, por fazerem parte de Lei Ordinária. 
Parecer:   

      Se a remuneração do servidor se enquadra nos Limites do o artigo 61, óbvio que nenhuma restrição sofrerá 
em seus vencimentos. 
   
   EMENDA:29093 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 34 das Disposições 
Transitórias pelo seguinte: 
"As vantagens e os adicionais percebidos em 
excesso ao permitido em lei ao servidor público, 
fica suprimido, ressalvado ao atingido a faculdade 
devolver aos cofres públicos, em parcelas, ou 
forma que dispuser as leis, o recebido 
indevidamente nos últimos 10 (dez) anos" 
Justificativa: 
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O dispositivo como está redigido consagra ao contrário de condenar a ilegitimidade do recebido em excesso. 
Esperar que a inflação corrija o privilégio de poucos não parece ser a posição correta dos Constituintes. 
Parecer:   

   Não nos parece justo o pretendido, até porque se o servidor veio a acumular vantagens hoje consideradas 
indevidas ou exorbitantes, ele as teve ao abrigo de disposições legais. O que cumpre é, tal como prevê o 
dispositivo, congelar tais vantagens a partir do momento em que a Constituição vede a sua percepção. 
   
   EMENDA:29396 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 34 
Disposições Transitórias 
No substitutivo do Relator ao Projeto de 
Constituição, o Art. 34 passa ter a seguinte 
redação: 
"Art. 34 - São assegurados aos atuais 
servidores públicos da administração direta e das 
autarquias, os direitos adquiridos relativos à 
estabilidade e à contagem do tempo de serviço 
público para fins de licença especial, 
gratificação adicional, promoção, disponibilidade 
e aposentadoria, nos termos da legislação em vigor 
até a data de promulgação desta Constituição. 
§ 1o. - O servidor admitido até 23 de janeiro 
de 1967 é estável, passando a ocupar cargo público 
na classe imediata. 
§ 2o. - As vantagens e os adicionais, que 
estejam sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, ficam congelados, a partir da data 
de sua promulgação, absorvido o excesso nos 
reajustes posteriores". 
Justificativa: 

É necessário assegurar aos atuais servidores públicos os direitos adquiridos relativos: 
a) A estabilidade, porque o item X do Arr. 63 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição só garante a 
estabilidade para os que forem admitidos na conformidade do item II do mesmo Art.63, a partir da data de 
promulgação da nova Constituição; 
b) A contagem do tempo de serviço para os fins de licença especial, gratificação adicional, promoção, 
disponibilidade e aposentadoria nos termos da legislação em vigor, até a data da promulgação da nova 
Constituição, já que direito adquirido, devendo, pois, ser expressamente salvaguardado, pois o direito adquirido 
tem salvaguardas contra dispositivos de uma nova Constituição. 
Como o Art. 63, nos seus itens, estabelece, embora de forma subjetiva, que os servidores públicos da 
administração direta e das autarquias são os ocupantes de cargos públicos, é necessário estabelecer, de forma 
precisa, o destino dos atuais celetistas da administração direta e das autarquias. Adotou-se na Emenda acima 
sugerida, o critério de amparar os admitidos antes de 23 de janeiro de 1967, porque sob a égide da Constituição 
de 1946, que admitia a estabilidade sem concurso após 5 (cinco) anos de serviço e os servidores amparados 
pelo §1º do Art. 480, na redação desta Emenda, já tem mais de 20 (vinte) anos de serviço público, sendo mais 
que razoável que lhes conceda a estabilidade, mesmo porque além de ser a estabilidade, “quase que inerente” a 
quem tem mais de 20 (vinte) anos de serviço, poucos serão os servidores atingidos. 
Parecer:   

   A presente Emenda objetiva assegurar aos atuais servidores públicos da administração direta e das 
autarquias, os direitos adquiridos relativos à estabilidade e à contagem do tempo de serviço para fins de licença 
especial, gratificação adicional, promoção, disponibilidade e aposentadoria. Pretende ainda o autor assegurar a 
estabilidade ao servidor admitido até 23 de janeiro de 1967. 
A Emenda, de certa forma, esvazia o conteúdo da regra do Art. 34 do Título das Disposições Transitórias. 
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:29713 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 34, das Disposições 
Transitórias, do Substitutivo do Relator a 
seguinte redação: 
"As vantagens e os adicionais, que estejam 
sendo percebidos em desacordo com esta 
constituição; ficam congelados em termos nominais, 
a partir da data de sua promulgação, absorvido o 
excesso nos reajustes posteriores. Os funcionários 
da administração direta ou indireta que percebam, 
a qualquer título, proventos superiores ao que 
será estabelecido como teto para todas as 
categorias, terão seus vencimentos congelados até 
o excesso seja absorvido por reajustes que 
beneficiarem as categorias a que pertencem." 
Justificativa: 

A redação dada pelo substitutivo do ilustre Relator, por si só, não é capaz de atingir, em nossa opinião, aos 
objetivos pretendidos que são os de coibir os abusos dos denominados Marajás. 
O objetivo que pretendemos atingir é justamente evitar tais abusos. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:30048 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA 
Dispositivo emendado: parágrafo único do 
artigo 31 das Disposições Transitórias do 1o. 
Substitutivo do Projeto de Constituição. 
Acrescenta-se ao parágrafo do artigo 31 a 
expressão "até o ano de 1987", passando o 
parágrafo a ter a seguinte redação. 
"Parágrafo Único: - Fica assegurado como 
direito adquirido o exercício de dois cargos em 
empregos privativos de médico que vinham sendo 
exercidos por médico civil ou médico militar na 
administração pública direta ou indireta até o ano 
de 1987". 
Justificativa: 

Somam milhares os médicos civis e militares que exercem um segundo cargo ou emprego privativo de médico 
na administração pública direta ou indireta. 
Entre esses, estima-se que mais de mil são médicos militares destacadamente em atividade privativa de médico 
na área da Previdência Social. 
Convém notar que mais de 50% desses médicos militares encontram-se na reserva das Forças Armadas, 
portadores portanto de notável experiência técnica e disponibilidade de tempo integral para ser utilizada no 
Serviço Público correspondente. 
Nota-se ainda que centenas desses médicos (ilegível) trabalhando no Serviço Público Civil, há mais de 20, 25 e 
até 30 anos (ilegível) e efetivos, longo tempo este que por si só constitui o (ilegível) evidente respaldo moral para 
lhe conferirmos, a nível de Lei (ilegível), o reconhecimento do direito adquirido. 
Nesta oportunidade, merece nossa menção (ilegível) e de indignação e conduta insensível e de baixo valor 
(ilegível) esposada por certo Instituto empregador, ao publicar (ilegível) com o objetivo de demitir tais médicos 
antes que seus direitos sejam reconhecidos pela próxima Carta Constitucional. 
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Parecer:   

   É propósito da emenda assegurar como direito adquirido, o exercício de dois cargos ou empregos de que trata 
o parágrafo único do artigo 31 das Disposições Transitórias, aos médicos que praticavam a acumulação até o 
ano de 1987. 
A fixação da data supracitada não é conveniente, além de ser aleatório. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30230 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Suprimido o parágrafo único, dê-se ao artigo 
31 das Disposições Transitórias do Substitutivo do 
Relator a seguinte redação: 
"Art. 31 - A lei que regular o artigo 64 da 
Constituição respeitará as acumulações legítimas, 
existentes na data de sua promulgação". 
Justificativa: 

O artigo 64 do Substitutivo não ressalva as acumulações que são permitidas pelo texto constitucional vigente, 
como é o caso de funcionários públicos aposentados, que exercem mandato eletivo ou cargo em comissão, ou, 
ainda, contratados para prestação de serviços técnicos ou especializados. 
É conveniente que o novo texto constitucional reconheça e respeite a situação desses servidores para não pairar 
dúvida sobre o seu direito adquirido. 
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que a Emenda proposta pelo ilustre Constituinte conflita com as diretrizes 
traçadas pelo Relator. 
   
   EMENDA:30246 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   

   Suprimir o Parágrafo Único do Artigo 31, das 
Disposições Transitórias, Título X 
Justificativa: 

Em razão da outra emenda. 
Parecer:   

   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo único do art. 31 do Título X, que assegura como direito adquirido, 
a acumulação de dois cargos ou empregos de médico que vinham sendo exercidos por médico civil ou militar na 
administração público direta ou indireta. 
O preceito deve ser mantido para assegurar os direitos adquiridos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30842 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Dispositivo Emendado: Artigo 34 das 
Disposições Transitórias, Título, X 
Suprima-se, integralmente, o Artigo 34 das 
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Disposições Transitórias do Substitutivo do 
Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 

O revoltante caso dos Marajás está exigindo muita criatividade e coragem na formulação de propostas e 
Emendas por parte de todos os Constituintes, que buscam a edificação de barreiras constitucionais, a fim de 
impedir a proliferação do abuso. 
O congelamento das vantagens e dos adicionais, previsto no Artigo 480 do Projeto de Constituição, e repetido no 
presente Artigo constante das Disposições Transitórias do Substitutivo, é um retrocesso no campo do direito dos 
funcionários públicos, e prejudicará os mais humildes que terão 60% seus proventos congelados, percentual 
esse representado pelas vantagens e adicionais que hoje recebem e que são incomparáveis às recebidas pelos 
Marajás.  
As medidas saneadoras contra os “superfuncionários” estão previstas no Substitutivo, sendo, portanto, oportuna 
e justificável a apresentação da presente Emenda. 
Parecer:   

   Visa a Emenda a suprimir o artigo 34 das Disposições Transitórias que, segundo o seu Autor, beneficia, 
indevidamente, os servidores públicos detentores de elevadas remunerações, hoje conhecidos como "marajás". 
A supressão pretendida, ao contrário do que supõe o autor, beneficiaria os chamados "marajás". O Relator opta 
por modificar a redação do referido dispositivo, a fim a limitar ainda mais a remuneração desses servidores. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30999 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   

   Suprimam-se o art. 31 e seu Parágrafo único 
das disposições transitórias. 
Justificativa: 

Justificativa ilegível. 
Parecer:   

   O princípio do direito adquirido é ponto fundamental de qualquer nação democrática e de todos ordenamento 
jurídico.  
Se a Constituição vigente permitia certos tipos de acumulação de cargos e funções, que serão vedados no 
futuro, não há como deixar-se de resguardar os direitos daqueles que, legitimamente, eram titulares dessas 
acumulações. 
   
   EMENDA:31532 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   

   Suprimir o parágrafo único do Artigo 31, das 
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

Em razão da outra emenda. 
Parecer:   

   Propõe a Emenda a supressão do parágrafo único do art. 31 do Título X, que assegura como direito adquirido, 
a acumulação de dois cargos ou empregos de médico que vinham sendo exercidos por médico civil ou militar na 
administração público direta ou indireta. 
O preceito deve ser mantido para assegurar os direitos adquiridos. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31794 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA. 
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 31, parágrafo 
único, das Disposições Transitórias. 
Suprima-se o parágrafo único do art. 31 das 
Disposições Transitórias. 
"Fica suprimido o parágrafo único do art. 31 
das Disposições Transitórias". 
Justificativa: 

O conteúdo constante do parágrafo único sob exame, já está devidamente contemplado pelas disposições do art. 
64 do substitutivo. Por isso, estendemos ser dispensável seus preceitos nas Disposições Transitórias. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:32408 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dá nova redação ao art. 34, das Disposições 
Transitórias: 
Art. 34. - Fica suspenso o pagamento de 
vantagens, adicionais, vencimentos, que estejam 
sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, a partir de sua promulgação. 
Justificativa: 

O fim dos Marajás é uma exigência da moralidade pública, especialmente quando se constata a baixíssima 
remuneração da maioria dos servidores públicos e o irrisório salário mínimo vigente no País. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:32844 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PT/ES) 
Texto:   

   Emenda Supressiva 
Suprima-se o parágrafo único do art. 31 das 
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

Este artigo só tinha sentido no Projeto, de vez que sua finalidade era resguardar os direitos adquiridos dos 
médicos que, à data da promulgação da Constituição, estivessem acumulando cargos ou empregos privativos de 
médico. 
O substitutivo, no entanto, reincluiu no item IV do art. 64 a possibilidade de acumulação de dois cargos privativos 
de médico, em razão do que o parágrafo pode ser suprimido. 
Parecer:   

   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:33052 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
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Texto:   

   Adicionar, no parágrafo único, do art. 31, 
das Disposições Transitórias, Título X, na parte 
final, a seguinte expressão: "até o ano de 1987". 
A redação do referido dispositivo passa ser 
a seguinte: 
"Fica assegurado como direito adquirido o 
exercício de dois cargos ou empregos privativos de 
médico que vinham sendo exercidos por médico civil 
ou médico militar na Administração Pública direta 
ou indireta até o ano de 1987." 
Justificativa: 

Muitos médicos civis e militares vêm exercendo um segundo cargo ou emprego na administração pública direta 
ou indireta há 20, 25 e até 30 anos. 
O médico aposentado, da reserva ou reformado, dispõe de tempo integral para dedicar-se com exclusividade ao 
segundo cargo ou emprego. 
Os médicos militares vêm sendo ameaçados de demissão do cargo ou emprego que exercem no meio civil, 
destacadamente no INAMPS, antes que ocorra a promulgação da nova Carta Constitucional. 
Parecer:   

   A Emenda pretende alterar o parágrafo único do art. 31 do Título das Disposições Transitórias, para  
fixar o ano de 1987 como termo final para a aquisição do direito à acumulação referida no dispositivo em 
questão. 
O acréscimo parece-nos dispensável, pois o direito à acumulação em tela somente há de se constituir após a  
promulgação do novo texto, resultante aleatório a determinação de data para fim. 
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:33914 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA. 
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 31 das Disposições 
Transitórias, Título X 
Suprima-se o art. 31 das Disposições 
Transitórias, inclusive seu parágrafo único. 
Justificativa: 

Impossível patrocinar proposta de natureza casuística e protecionista, ainda mais quando envolve a prática ilegal 
de acumulação de cargos, expressamente vedada pela legislação em vigor. 
Não há de se falar em “direito adquirido” quando apenas retratando situação atentadora a vedação constitucional 
vigente. 
Parecer:   

   Pela rejeição, tendo em vista que a Emenda proposta pelo ilustre Constituinte conflita com as diretrizes 
traçadas pelo Relator. 
   
   EMENDA:34852 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 34 das Disposições 
Transitórias, Título X, a seguinte redação: 
"Art. 34 - Os vencimentos, remunerações, 
quaisquer vantagens e adicionais, que estejam 
sendo percebidos em desacordo com esta 
Constituição, serão, na data de sua promulgação, 
imediatamente reduzidos aos limites determinados, 
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não se admitindo invocação de direito adquirido ou 
percepção do excesso a qualquer título." 
Justificativa: 

A redação sugerida torna o dispositivo mais eficaz. 
Parecer:   

   A Emenda aperfeiçoa o Substitutivo, dando o exato sentido da norma que se pretende consubstanciar. Pela 
sua aprovação. 
   
   EMENDA:34895 PREJUDICADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o parágrafo único do art. 31, DAS 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. 
Justificativa: 

Com a redação dada ao art. 64, IV, a disposição transitória perde sua razão. 
Parecer:   

   A proposta, em face de tratamento diverso dado à matéria, ficou prejudicada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

    EMENDA:00525 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   UBIRATAN AGUIAR (PMDB/CE) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao art. 19, das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto 
de Constituição a seguinte redação: 
Art. 19. Fica assegurado o direito adquirido dos 
titulares de cargos ou empregos da administração 
pública direta ou indireta, que à data da 
promulgação desta Constituição estejam ocupando 
cargos acumuláveis nos termos da legislação 
vigente. 
Justificativa: 

O objetivo da emenda é o de resguardar direitos de outras categorias funcionais, que à exemplo do médico, vem, 
nos termos da legislação em vigor acumulando cargos. Da forma como está redigido o artigo 19 das Disposições 
Transitórias, fica a descoberto o direito adquirido do Professor, do Técnico de Nível Superior e do Magistrado. 
Através da proposição que apresento evitar que se cometa em Lei Maior discriminação contra categorias de 
servidores públicos, cujo trabalho, por sua natureza e relevância, merecem o amparo da legislação nacional. 
Parecer:   

   A Emenda propõe nova redação ao artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias, estendendo às demais 
categorias atualmente amparadas com o direito de acumular cargos, os benefícios que o dispositivo assegura 
apenas aos médicos. 
A Emenda, assim, é de teor igual à de número 2p00622-1, merecendo idêntica solução. 
Pela rejeição, à vista do Parecer dado à Emenda supracitada. 
   
   EMENDA:00622 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA: 
Dispositivo Emendado: Artigo 19 do Ato das 
Deposições Constitucionais e Transitórias. 
No Projeto de Constituição (A) da Comissão de 
Sistematização, dê-se ao art. 19 do Ato das 
Disposições Gerais e Transitórias, a seguinte 
redação: 
"Art. 19 - É assegurado como direito 
adquirido o exercício de dois cargos ou empregos 
que venham sendo exercido, nos termos da 
Constituição anterior, por servidor público, na 
administração pública direta ou indireta". 
Justificativa: 

É necessário salvaguardar o direito adquirido dos servidores públicos que venham exercendo, nos termos da 
Constituição em vigor, dois cargos ou empregos na administração pública direta ou Indireta. Não existe qualquer 
amparo lógico para salvaguardar apenas a acumulação de cargos ou empregos de médicos. 
Parecer:   

   A Emenda altera a redação do artigo 19 do Ato da Disposições Gerais e Transitórias, assegurando a todos   
os titulares de acumulações lícitas, de acordo com a Carta anterior o exercício desses dois Cargos. 
Entendemos que o dispositivo em discussão carece de alteração por disciplinar corretamente a matéria. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00840 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 19 das Disposições 
Transitórias 
Justificativa: 

Consoante o parágrafo 11, do artigo 43, do Projeto, as exceções à proibição de acumular remuneradamente 
cargos, empregos ou funções públicas serão previstas em lei complementar. 
A par disso, como princípio geral, o mesmo Projeto preserva a instituição do direito adquirido, conforme estatui o 
§4º do artigo 5º. 
Desnecessária, em face desses argumentos, a manutenção dos dispositivos que a Emenda pretende suprimir, e 
que de forma inaceitável pretendem privilegiar determinada categoria de profissionais em detrimento das outras 
que acintosamente deixa de relacionar, como as dos professores, magistrados, cientistas, etc. 
Parecer:   

   De autoria do Deputado Antônio Ferreira, a Emenda manda suprimir o artigo 19 do Ato das disposições 
Transitórias. 
Segundo o referido dispositivo, "é assegurado como direito adquirido o exercício de dois cargos ou empregos 
privativos de médico que venham sendo exercidos por médico civil ou militar na administração pública direta ou 
indireta". 
Argumenta o proponente que está prevista a edição de lei Complementar disciplinando as exceções à proibição 
de acumular consoante o previsto no parágrafo 11 do artigo 43, do projeto. 
Aduz, ademais, que, como princípio geral, o projeto assegura, no parágrafo 4o. do artigo 5o. os direitos adquiri- 
dos. 
Desnecessária, assim, a manutenção do dispositivo (artigo 19 do ADT), que peca, ademais, por privilegiar uma 
categoria de profissionais, em detrimento de outras, como professores, magistrados, técnicos, cientistas, etc. 
A Emenda tem procedência no que tange a restrição que faz ao privilégio, a uma única classe profissional. Os 
médicos. 
Mas há outra Emenda estendendo o benefício às demais classes (2p0622-1), aprovada. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01027 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa 
Dê-se ao artigo 19 das Disposições gerais e 
Transitórias, do Projeto de Constituição (A) a 
seguinte redação: 
"Art. 19. É assegurado como direito adquirido 
o exercício de dois cargos ou empregos que venham 
sendo exercidos nos termos do artigo 99, da 
Constituição de 1967, com a redação da Emenda no. 
1, de 17 de outubro de 1969."" 
Justificativa: 

A Constituição anterior, na trilha de sábia tradição, vedava a acumulação remunerada de cargos e funções 
públicas, exceto: 
a) a de juiz com um cargo de professor; 
b) a de dois cargos de professor; 
c) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
d) a de dois cargos privativos de médico. 
Em razão disto, constituíram-se situações de acumulação legal dentro das hipóteses previstas, sem prejuízo 
para as atividades aludidas. Pelo contrário: a sabedoria do dispositivo ensejou a seleção de quadros docentes 
entre juízes, técnicos e cientistas, valorizando a atividade de ensino que se beneficiou da experiência profissional 
absolutamente necessária na integração teoria x prática. 
O dispositivo do Projeto, que se pretende modificar, assegura o direito adquirido apenas no caso de dois cargos 
privativos de médico, o que representa uma odiosa e injustificável discriminação. 
A acumulação permitida a professores, exercida pela maioria deles, possibilita, de um lado a manutenção 
condigna desses profissionais (sabido que, tradicionalmente, é precária a remuneração docente) e, do outro lado 
traz para a docência a indispensável experiência prática, mormente no nível universitário. 
Parecer:   

   A Emenda assegura, com nova redação do artigo 19 de ADCT, o direito adquirido aos que acumulam cargos 
licitamente, de acordo com o previsto na Constituição de 1969, em seu artigo 99. 
De teor quase igual é a Emenda 2P00622-1, assegurando referidos direitos. 
Pela aprovação, à vista do parecer dado à emenda supracitada. 
   
   EMENDA:01087 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   

   Emenda substitutiva, com modificações 
correlatas, em conformidade com o artigo 23, § 2o. 
do Reg. Int. da A.N.C. 
Texto 
Substitua-se o disposto no § 12, do artigo 
44, pelo seguinte: 
"É vedada a acumulação remunerada de cargos, 
empregos e funções públicos, exceto: 
I - a de dois cargos de professor; 
II - a de um cargo de professor com outro 
técnico; 
III - a de dois cargos privativos de médico. 
§ 1o. Em qualquer dos casos, a acumulação 
somente será permitida quando houver 
compatibilidade de horários. 
§ 2o. A proibição de acumular estende-se a 
cargos, funções ou empregos em autarquias, 
empresas públicas e sociedades de economia mista." 
Suprima-se, em consequência, o artigo 19 das 
Disposições Transitórias. 
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Justificativa: 

A emenda visa a restaurar as exceções, tradicionais em nosso direito, à proibição de acumulação remunerada de 
cargos, empregos e funções públicos. O Projeto de Constituição A abre uma única exceção, no artigo 19, das 
Disposições Transitórias, para o exercício de dois cargos privativos de médico, e remete as demais a situações 
para lei complementar, conferindo, portanto, tratamento desigual à matéria, e o que é mais grave, ignorando, em 
seu texto, o caso especial do magistério, não somente porque seu exercício é enriquecido pela experiência 
adquirida em cargos técnicos, mas também pela notória insuficiência dos ganhos provindos de um único cargo 
dessa natureza. 
O texto proposto retoma a feliz redação que foi dada ao assunto pela Comissão de Estudos Constitucionais, na 
linha da Constituição 1934, em que o critério exclusivo para o reconhecimento das acumulações permitidas é o 
de compatibilidade de horários, o mais seguro, segundo administrativistas do porte de Themístocles Brandão 
Cavalcanti, para a definição de qualquer incompatibilidade. Isto porque o pré-requisito da correlação de matérias 
não se revela decisivo para a apreciação do assunto. Na verdade, o ensino de duas disciplinas diversas não 
deve ser fator impeditivo para o reconhecimento da acumulação. Ele enriquece quem as ministra e quem usufrui 
desse aprendizado. A delimitação a uma só disciplina, se por um lado pressupõe o aprofundamento de seu 
estudo, sugere, por outro, os quadros restritos nos quais ele se verifica. Num país em que a qualidade de ensino 
cai assustadoramente, e no qual o índice dos que chegam à universidade é irrisório, não se concebe a proibição 
de ensinar-se mais de uma cadeira, existindo ou não correlação de matéria, àqueles que para tanto, nesse 
contexto peculiar, se qualificaram. As decisões administrativas e judiciárias revelam, por isso mesmo, a 
flexibilidade com que tal critério é, atualmente, considerado, buscando-se pontos de intersecção que justifiquem 
o reconhecimento legal da acumulação. É preferível, pois, afastar-se este pré-requisito que não se revela 
decisivo para a avaliação da incompatibilidade de cargos, funções e empregos. 
Parecer:   

   São especificados os casos e condições em que é permitida a cumulação de cargos, empregos e funções 
públicas. É também proposta a supressão do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias, que ressalva o direito 
adquirido dos médicos. 
O Projeto trata do assunto de forma mais técnica e condizente com a realidade, deferindo à lei complementar a 
especificação dos casos em que é do interesse público facultar a cumulação de cargos. Torna destarte mais 
flexível o instituto, permitindo ajustamentos em tempo hábil para atender às demandas da sociedade e 
contingências da própria administração. 
As demais propostas da emenda já estão contidas nos parágrafos 12 e 13 do Projeto. 
Opinamos, em face do exposto, pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01390 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   

   O artigo 19, das Disposições Transitórias, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 19 É assegurado com direito adquirido o 
exercício de dois cargos ou empregos privados de 
médico que venham sendo exercidos por médico civil 
ou militar na administração pública direta ou 
indireta, além do que eventualmente exercer em 
Função pública.' 
Justificativa: 

Que o texto constitucional, com justa razão, excepcionar de incidência da acumulação de cargos, o exercício de 
dois cargos privativos de médico, conforme estatuído no artigo 19 das Disposições Transitórias, ora emendado. 
A justa concessão do direito adquirido, nesse caso, peca tão somente por restringir à classe médica a 
possibilidade de continuar prestando serviços às Fundações públicas, independente do exercício de dois outros 
cargos privativos. 
O acolhimento da Emenda defere aos médicos a oportunidade de continuarem prestando à população os 
relevantes serviços de que carece, seja nos dois cargos que exercem na administração pública direta e indireta, 
seja em fundação instituída pelo Poder Público. 
Parecer:   

   A Emenda propõe nova redação para o antigo 19 do Ato das Disposições Transitórias. 
O escopo da Emenda é garantir aos médicos, civis e militares que tenham assegurado o exercício de dois 
empregos ou cargos, o direito de exercer ou continuar exercendo um outro emprego em Fundação Pública. 
Fica, assim, consagrado o direito ao exercício de três cargos, ao médicos, apenas. 
Cumpre observar que Emenda de teor diferente já foi aprovada, estendendo a exceção do antigo 19 supracitado 
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às demais categorias profissionais que estão amparadas pela carta anterior e acumulam dois cargos ou 
empregos. 
Pela rejeição, face a razão supra. 
   
   EMENDA:02045 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS. 
Dê-se ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, a seguinte redação: 
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS 
[...] 
Art. 18. É assegurado como direito adquirido de exercício cumulativo de cargos ou empregos que venham sendo 

exercidos, nos termos da lei vigente antes da promulgação da Constituição, inclusive por médico civil, ou por 
equidade militar, na administração pública direta ou indireta. 
[...] 
Art. 21. Os vencimentos, as vantagens e os adicionais que estejam sendo percebidos dos Poderes Públicos, em 

desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites nela determinados. 
[...] 

Assinaturas 

1. Bonifácio de Andrade 

2. Carlos Sant’anna 

3. Délio Braz 

4. Gilson Machado 

5. Nabor Júnior 

6. Geraldo Fleming 

7. Osvaldo Sobrinho 

8. Osvaldo Coelho 

9. Hilário Braun 

10. Edivaldo Motta 

11. Paulo Zarzur (Em 

Apoiamento) 

12. Nilson Gibson 

13. Milton Reis 

14. Marcos Lima 

15. Milton Barbosa 

16. Daso Coimbra 

17. João Resek 

18. Roberto Jeffereson 

19. João Menezes 

20. Vingt Rosado 

21. Cardoso Alves 

22. Paulo Roberto 

23. Lourival Batista 

24. Rubem Branquinho 

25. Cleonâncio Fonseca 

26. Fernando Gomes 

27. Agripino de Oliveira 

Lima 

28. Narciso Mendes 

29. Marcondes Gadelha 

30. Mello Reis 

31. Arnold Fioravante 

32. Jorge Arbage 

33. Chagas Duarte  

34. Álvaro Pacheco  

35. Felipe Mendes 

36. Alysson Paulinelli 

37. Aloysio Chaves 

38. Sotero Cunha 

39. Messias Góis 

40. Gastone Righi 

41. Dirce Tutu Quadros 

42. José Elias Murad 

43. Mozarildo Cavalcanti 

44. Flávio Rocha 

45. Gustavo de Faria 

46. Flávio Palmier da 

Veiga 

47. Gil César 

48. João da Mata 

49. Dinísio Hage 

50. Leopoldo Peres 

51. Expedito Machado 

52. Manoel Viana 

53. Mário Bouchardet 

54. Melo Freire 

55. Leopoldo Bessone 

56. Aloísio Vasconcelos 

57. Roberto Torres 

58. Arnaldo Faria de Sá 

59. Amaral Netto 

60. Antônio Salim Curiati 

61. José Luiz Maia 

62. Carlos Virgílio 

63. Ezio Ferreira  

64. Sadie Hauache 

65. José Dutra 

66. Carrel Benevides 

67. Joaquim Sucena (Em 

Apoiamento) 

68. Luiz Marques 

69. Orlando Bezerra 

70. Furtado Leite 

71. Siqueira Campos  

72. Aluízio Campos 

73. Eunice Michilis  

74. Samir Achoa 

75. Maurício Nasser 

76. Mauro Sampaio 

77. Stélio Dias 
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78. Airton Cordeiro 

79. José Carmargo 

80. Matos Leão 

81. José Tinoco 

82. João Castelo 

83. Guilherme Palmeira 

84. Ismael Wanderley 

85. Antônio Câmara 

86. Henrique Eduardo 

Alves 

87. Djenal Gonçalves 

88. José Egreja 

89. Ricardo Izar 

90. Afif Domingos 

91. Jayme Paliarin 

92. Delfim Netto 

93. Farabulini Júnior 

94. Fausto Rocha 

95. Tito Costa 

96. Caio Pompeu 

97. Felipe Cheidde 

98. Virgílio Galassi 

99. Manoel Moreira 

100. Victor Fontana 

101. Orlando Pacheco 

102. Ruberval Pilotto 

103. Jorge Bornhausen 

104. Alexandre Puzyna 

105. Artenir Werner 

106. Cláudio Ávila 

107. José Agripino 

108. Divaldo Suruagy 

109. Rosa Prata 

110. Mário de Oliveira 

111. Sílvio de Abreu 

112. Luiz Leal 

113. Genésio Bernardino 

114. Alfredo Campos 

115. Theodoro Mendes 

116. Amilcar Moreira 

117. Oswaldo Almeida 

118. Ronaldo Carvalho 

119. José Freire 

120. José Mendonça Bezerra 

121. José Lourenço 

122. Vinicius Cansanção 

123. Ronaro Corrêa 

124. Paes Landim 

125. Alércio Dias 

126. Mussa Demes 

127. Jessé Freire 

128. Gandi Jamil 

129. Alexandre Costa 

130. Albérico Cordeiro 

131. Iberê Ferreira 

132. José Santana de 

Vasconcellos 

133. Christovam Chiaradia 

134. Oscar Corrêa 

135. Maurício Campos 

136. Asdrubal Bentes 

137. Jarbas Passarinho 

138. Gerson Peres 

139. Carlos Vinagre 

140. Fernando Velasco 

141. Arnaldo Moraes 

142. Fausto Fernandes  

143. Domingos Juvenil 

144. José Elias 

145. Rodrigues Palma  

146. Levy Dias 

147. Rubem Figueiró 

148. Rachid Saldanha Derzi 

149. Ivo Cersósimo 

150. João Lobo 

151. Inocêncio Oliveira 

152. Salatiel Carvalho 

153. José Moura 

154. Marco Maciel 

155. José Mendonça Bezerra 

156. Ricardo Fiuza 

157. Paulo Marques 

158. Telmo Kirst 

159. Darcy Pozza 

160. Arnaldo Prieto 

161. Osvaldo Bender 

162. Adylson Motta 

163. Paulo Mincarone 

164. Adrioaldo Streck 

165. Victor Faccioni 

166. Luis Roberto Ponte 

167. João de Deus Antunes 

168. Matheus Iensen 

169. Antônio Ueno 

170. Dionísio Dal Prá 

171. Jacy Scanagatta 

172. Basílio Vilani 

173. Osvaldo Trevisan 

174. Renato Johnsson 

175. Ervin Bonkoski 

176. Jovanni Masini 

177. Paulo Pimentel 

178. José Carlos Martin 

179. Arolde de Oliveira 

180. Rubem Medina 

181. Francisco Sales 

182. Assis Canuto 

183. Chagas Neto 

184. José Viana 

185. Lael Varella 

186. Denisar Arneiro 

187. Jorge Leite 

188. Aloisio Teixeira 

189. Roberto Augusto 

190. Messias Soares 

191. Dalton Canabrava 

192. Merluce Pinto 

193. Ottomar Pinto 

194. Olavo Pires 

195. Sergio Werneck 

196. Raimundo Rezende 

197. José Geraldo 

198. Alvaro Antonio 

199. Irapuan Costa Junior 

200. Roberto Balestra 

201. Luiz Soyer 

202. Naphtali Alves Souza 

203. Jalles Fontoura 

204. Paulo Roberto Cunha 

205. Pedro Canedo 

206. Lucia Vania 

207. Nion Albernaz 

208. Fernando Cunha 

209. Antonio de Jesus 

210. Luiz Eduardo  

211. Eraldo Tinoco 

212. Benito Gama 

213. Jorge Viana 

214. Angelo Magalhães 

215. Max Rosenmann 

216. Leur Lomanto 

217. Jonival Lucas 

218. Sergio Brito 

219. Waldeck Ornelas 

220. Francisco Benjamin 

221. Etevaldo Nogueira 

222. João Alves 
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223. Francisco Diogenes 

224. Antonio Carlos Mendes 

Thame 

225. Jairo Carneiro 

226. José Lins 

227. Rita Furtado 

228. Jairo Azi 

229. Fabio Raunhetti 

230. Feres Nader 

231. Eduardo Moreira 

232. Manoel Ribeiro 

233. José Melo 

234. Jesus Tajra 

235. Aecio de Borba 

236. Bezerra de Melo 

237. Nyder Barbosa 

238. Pedro Ceolin 

239. Homero Santos 

240. Chico Humberto 

241. Osmundo Rebouças 

242. Enoc Vieira 

243. Joaquim Haichel 

244. Edison Lobão 

245. Vitor Trovão 

246. Onofre Correa 

247. Alberico Filho 

248. Vieira da Silva 

249. Costa Ferreira 

250. Elieser Moreira 

251. José Teixeira 

252. Julio Campos 

253. Ubiratan Spinelli 

254. Jonas Pinheiro 

255. Louremberg Nunes 

Rocha 

256. Roberto Campos 

257. Cunha Bueno 

258. Francisco Carneiro 

259. Meira Filho 

260. Marcia Kubistschek 

261. Annibal Barcellos 

262. Geovani Borges 

263. Eraldo Trindade 

264. Antonio Ferreira 

265. Maria Lucia 

266. Maluly Neto 

267. Carlos Alberto 

268. Gidel Dantas 

269. Adauto Pereira 

270. José Carlos Coutinho 

271. Wagner Lago 

272. João Machado 

Rolemberg 

273. Odacir Soares 

274. Mauro Miranda 

275. Sarney Filho 

276. Cesar Cals Neto 

277. Osmar Leitão 

278. Simão Sessin 

279. Miraldo Gomes 

280. Antonio Carlos Franco 

281. Franciscos Coelho 

282. Francisco Rolemberg 

283. Albano Franco  

284. Erico Pegoraro 

285. Carlos de Carli 

286. Evaldo Gonçalves 

287. Raimundo Lira  

 
Justificativa:   

   Os dispositivos acima contêm matéria de adaptação das normas constitucionais permanentes às situações jurídicas anteriores 
da emenda nº 1 à Constituição de 1967 ao novo cenário de direito instituído pela Constituição que deverá ser promulgada. 
São providências legais de ordem peculiar em que, por diversos meios, o constituinte procura corresponder aos anseios das 
diversas camadas sociais nessa fase de transformação legal. Merece, por estas razões, o apoio do Plenário. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. No mérito, opino pela aprovação, nos 
termos da emenda "Centrão". 
PELA APROVAÇÃO:  
Art. 1º ("caput"); Art. 2º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 3º ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 4º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º; Art. 
5º ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 6º ("caput"), incisos I e II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; Art. 8º ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 9º 
("caput"); Art. 10 (“caput” ) , Parágrafo único; Art. 11 ("caput"); Art. 12 ("caput"), § 1º, incisos I e II, alíneas "a", "b" e "c", §§ 2º, 3º, 
4º e 5º; Art. 13 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III, IV e V, § 2º, incisos I, II e III; Art. 14 ("caput"); Art. 15 ("caput"), Parágrafo único; Art. 
16 ( "caput" ), incisos I e II, §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 17; Art. 18 ("caput"); Art. 20 ("caput"), Parágrafo único; Art. 22 ("caput"); 
Parágrafo único do Art. 23; Art. 24 ("caput"); Art. 25 ("caput"); Art. 26 ("caput"); Art. 27 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 28 ("caput"); Art. 29 
("caput"); Art. 32 ("caput"); Art. 33 ("caput"); Art. 34 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 36 ("caput"); Art. 37 ("caput"); Art. 38 
("caput"), §§ 12, 22 e 32; Art. 39 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 40 ("caput"); Art. 41 ("caput"); Art. 42 ("caput"); Art. 43 ("caput"); Art. 
44 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 47 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 48 ("caput"); Art. 49 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 50 
("caput"); Art. 51 ("caput"); Art. 52 ("caput"); Art. 53 ("caput") e seu Parágrafo único; Arte 55 ("caput"); Arte 56 ("caput"); Arte 57 
("caput"), §§ 1º, 2º e 3º; Art. 58 ("caput"); Art. 60 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º; Art. 61 ("caput"); Art. 62 ("caput"); Art. 63 ("caput"); 
Art. 64 ("caput"); Art. 65 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 68 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 69 ("caput"); Art. 71 ("caput"); 
Art. 72 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO:  
§ 6º do Art. 6º (Emenda nº 739-2, Lourival Baptista); Art. 7º ("caput"); § 1º do Art. 11 (Emenda nº 1901-3, Genebaldo Correia); Art. 
17 ("caput"), § 22; Arte 19 ("caput”); Art. 21 “caput"); Art. 23 (“caput”); § 22 do Art. 27; Art. 30 ("caput"); Art. 31 ("caput"); Art. 35 
("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º (Emenda nº 73-8, Cunha Bueno); Art. 44 ("caput") (Emenda n º 1942-1, Mário Covas); Art. 45 ("caput"), 
§§ 1º e 2º (Emenda nº 1943, Mário Covas); Art. 54 ("caput”) (Emenda nº 754-6, Jarbas Passarinho); Art. 59 ( "caput n) (Emenda nº 
14-2, Valmir Campelo); Art. 66 ( "caput "); Art. 67 ("caput"). 

 
___________________________________________________________________ 
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FASE U 

   EMENDA:00265 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Suprima-se as palavras "Legalmente" e "Civil 
ou" do texto do parágrafo único do artigo 20 do 
Ato das disposições constitucionais e 
transitórias, que passará a ter a seguinte 
redação: 
Art. 20 .......................... 
§ Único - É assegurado o exercício cumulativo 
de dois cargos ou empregos privativos de médico 
que estejam sendo exercidos por médico militar na 
Administração Pública direta ou indireta. 
Justificativa: 

Há muito tempo, médicos militares vêm trabalhando no meio civil, em todo Brasil, notadamente no INAMPS. 
Hoje, a maioria desses médicos na reserva das Forças Armadas e Polícias Militares, tem mais de 60 anos de idade e 
contam com vinte, vinte e cinto e até mais de trinta anos de serviços prestados ao segundo cargo ou emprego que 
exercem em órgãos civis da administração pública direta ou indireta. 
O cargo ou emprego desses médicos vem sendo questionado em face do Parecer SGR S-011 de 12/2/86, alegando que 
o médico militar ao assumir cargo ou emprego permanente ou temporário no meio civil, terá que passar para a RESERVA 
NÃO REMUNERADA, o que equivale suprir-lhe os ganhos da área militar correspondente. 
O Parecer acima não atinge os médicos civis. 
Os médicos civis são contemplados com dois cargos pela Constituição em vigor, condição esta que vem persistindo a 
nível de Constituinte segundo o disposto na letra c, inciso XVI, artigo 38, sessão I, capítulo VII, do Projeto de Constituição 
(B), 2º Turno desta Constituinte. 
A inclusão do termo “LEGALMENTE” tal como ali se encontra, não deixa de ser uma conduta paradoxal em redação 
constitucional, pois a Constituição como lei maior não pode ser condicionada a leis menores ao estabelecer princípios ou 
conferir direitos. 
Em face do exposto, recomendo a supressão do termo “LEGALMENTE” com o objetivo de aprimorar a qualidade 
expositiva da Lei Mater que ora elaboramos, bem como de assegurar o exercício do cargo ou emprego que o médico 
militar continua desempenhando no meio civil. 
Recomendo também a supressão das palavras “CIVIL OU” a fim de evitar a redundância que existe quando se assegura 
ao médico civil o exercício cumulativo de dois cargos, dois cargos estes que neste mesmo Projeto já foi assegurado 
anteriormente pelo artigo 38 do capítulo VII, “DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” do “PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (B)” 
conforme citado acima. 
Parecer:   

   Manda a emenda suprimir "legalmente" e "civil ou" do art.20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Coerentemente com o parecer dado a diversas emendas, a exemplo da de No. 2T00266-1, manifestamo-nos 
favoravelmente à primeira parte desta. 
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00266 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   

   Ato das disposições constitucionais e 
transitórias, art. 20, parágrafo único. 
Suprima-se a palavra "LEGALMENTE" do texto do 
dispositivo acima que passará a ter a seguinte 
redação: 
Art. 20 ............................ 
§ Único - É assegurado o Exercício cumulativo 
de dois cargos ou empregos privativos de Médico 
que estejam sendo exercidos por Médicos Civil ou 
Militar na Administração Pública direta ou 
indireta. 
Justificativa: 

Há muitos anos os médicos militares vêm exercendo cargo ou emprego na administração pública civil direta ou indireta. 
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A partir de 1986 a licitude desses cargos ou empregos vem sendo questionada, especialmente em decorrência do 
parecer SGR S-011, de 12.2.86. 
Em consequência, médicos militares com mais de 60 anos de idade e contam com 20, 25 e até mais de 30 anos de 
serviços prestados a órgãos públicos do meio civil, destacadamente do INAMPS, vêm sendo pressionados no sentido de 
optar por uma das duas situações, isto é, civil ou militar. 
Em face do exposto a Constituinte tem se mostrado sensível ante tal problema social e humanitário e vem reconhecendo 
a figura do direito adquirido desses médicos, conforme pode se ver pelos avulsos publicados nesta Casa desde de junho 
de 1987. 
Considerando entretanto que a legalidade de tais cargos ou empregos vem sendo posta em dúvida pelo parecer acima 
citado (SGR S-011, de 12.2.86); considerando que foi precisamente o aspecto dessa legalidade que o parágrafo único do 
artigo 20 das Disposições Transitórias ressaltou como condição para que o médico civil ou militar possa continuar 
exercendo cumulativamente os mencionados cargos ou empregos; e considerando ainda que o termo legalmente não 
altera a situação constitucional do médico civil, recomendamos a supressão da palavra “LEGALMENTE”, a fim de que 
seja preservada a figura do direito adquirido do médico militar, em continuar exercendo os cargos ou empregos que ora 
exerce na administração pública direta ou indireta. 
Parecer:   

   Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprovada pela Administração, daí só ter sentido o dispositivo a 
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - se excluída a  
palavra "legalmente" (as situações pacíficas estão atendidas pelo art. 38 do Projeto de Constituição). 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00536 REJEITADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   

   - Suprima-se o parágrafo único do artigo 20 
(errata), das Disposições transitórias, a 
expressão ... "civil ou"" ... 
Passando o parágrafo único a ter a seguinte 
redação: 
É assegurado o exercício cumulativo de dois 
cargos ou empregos privativos, de médicos que 
estejam sendo exercidos legalmente por médico 
militar na administração pública direta ou 
indireta. 
Justificativa: 

O artigo 38, XVI, “C”, do Título III, Capítulo VII, da Administração Pública – Seção I – Disposições Gerais, mantém a 
permissão de acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções de dois cargos privativos de médico. No 
tangente a médico militar há interpretações diversas sobre a extensão desse direito. Assim, para eu não haja contradição 
no texto constitucional, torna-se necessário caracterizar o direito adquirido apenas para o médico militar. 
Parecer:   

   Julgamos prudente manter a adjetivação alternativa - "civil ou militar" - para a palavra "médico". 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00722 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   

   ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E 
TRANSITÓRIAS, ART. 20 PARÁGRAFO ÚNICO. 
Suprima-se a palavra "LEGALMENTE" do texto do 
dispositivo acima que passará a ter a seguinte 
redação: 
Art. 20............................. 
§ Único - É assegurado o Exercício 
cumulativo de dois cargos ou empregos privativos 
de Médico que estejam sendo exercidos por Médico 
Civil ou Militar na Administração Pública direta 
ou indireta. 
Justificativa: 

Há muitos anos os médicos militares vêm exercendo cargo ou emprego na administração pública civil direta ou indireta. 
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A partir de 1986 a licitude desses cargos ou empregos vem sendo questionada, especialmente em decorrência do 
parecer SGR S-011, de 12.2.86. 
Em consequência, médicos militares com mais de 60 anos de idade e contam com 20, 25 e até mais de 30 anos de 
serviços prestados a órgãos públicos do meio civil, destacadamente do INAMPS, vêm sendo pressionados no sentido de 
optar por uma das duas situações, isto é, civil ou militar. 
Em face do exposto a Constituinte tem se mostrado sensível ante tal problema social e humanitário e vem reconhecendo 
a figura do direito adquirido desses médicos, conforme pode se ver pelos avulsos publicados nesta Casa desde de junho 
de 1987. 
Considerando entretanto que a legalidade de tais cargos ou empregos vem sendo posta em dúvida pelo parecer acima 
citado (SGR S-011, de 12.2.86); considerando que foi precisamente o aspecto dessa legalidade que o parágrafo único do 
artigo 20 das Disposições Transitórias ressaltou como condição para que o médico civil ou militar possa continuar 
exercendo cumulativamente os mencionados cargos ou empregos; e considerando ainda que o termo legalmente não 
altera a situação constitucional do médico civil, recomendamos a supressão da palavra “LEGALMENTE”, a fim de que 
seja preservada a figura do direito adquirido do médico militar, em continuar exercendo os cargos ou empregos que ora 
exerce na administração pública direta ou indireta. 
Parecer:   

   Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprovada pela Administração, daí só ter sentido o dispositivo a 
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - se excluída a  
palavra "legalmente" (as situações pacíficas estão atendidas pelo art. 38 do Projeto de Constituição). 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00760 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS COTTA (PSDB/MG) 
Texto:   

   Suprima-se do parágrafo único do artigo 20 
das Disposições gerais Transitórias o termo 
"Legalmente". 
Justificativa: 

A palavra LEALMENTE tal como está aplicada, tem fustigado os médicos militares que estão vendo no atual texto do 
artigo 20 das Disposições Gerais e Transitórias, a negação das suas pretensões que vinham sendo reconhecidas por 
esta Constituinte. 
E por que? 
Porque o cargo ou emprego que os médicos militares ocupam na administração pública da área civil, vem sendo 
questionado exatamente quanto a sua legalidade, mormente pelo Parecer CGR S-011, de 12.2.86 e foi precisamente a 
figura dessa legalidade que o artigo 20 das Disposições Gerais e Transitórias ressaltou como condição para que o 
médico civil ou militar possa continuar exercendo, de direito, o segundo cargo ou emprego que de fato vem exercendo no 
meio civil. 
Não resta dúvida que o temo LEGALMENTE permitirá novamente interpretações contra a licitude do segundo cargo ou 
emprego do médico militar, sem alterar a do médico civil. Por outro lado, a retirada do termo acima citado deixará o texto 
multo mais objetivo quanto ao seu propósito, distante de tergiversações futuras, permitindo que o pensamento desta 
Casa seja interpretado com fidelidade e aplicado em plenitude. Em face do exposto, recomendamos a supressão da 
palavra LEGALMENTE do texto do parágrafo Único do Artigo 20 das Disposições Transitórias. 
Parecer:   

   Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprovada pela Administração, daí só ter sentido o dispositivo a 
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - se excluída a  
palavra "legalmente" (as situações pacíficas estão atendidas pelo art. 38 do Projeto de Constituição). 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00936 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se no parágrafo único do art. 20 
Disposições Transitórias, a palavra "legalmente". 
Justificativa: 

Nenhuma atividade ilegal pode ser protegida pela Constituição, razão pela qual a palavra, cuja supressão é requerida, se 
afirma como descabido excesso, que compromete os objetivos da Carta Magna. 
Parecer:   

   Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprovada pela Administração, daí só ter sentido o dispositivo a 
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - se excluída a  
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palavra "legalmente" (as situações pacíficas estão atendidas pelo art. 38 do Projeto de Constituição). 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01093 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   

   Art. 20, parágrafo único, das Disposições Transitórias. 
Suprima-se, no parágrafo, o termo 
""legalmente."" 
Justificativa: 

Há muitos anos os médicos militares vêm exercendo cargo ou emprego na administração pública civil direta ou indireta. 
A partir de 1986 a licitude desses cargos ou empregos vem sendo questionada, especialmente em decorrência do 
parecer SGR S-011, de 12.2.86. 
Em consequência, médicos militares com mais de 60 anos de idade e contam com 20, 25 e até mais de 30 anos de 
serviços prestados a órgãos públicos do meio civil, destacadamente do INAMPS, vêm sendo pressionados no sentido de 
optar por uma das duas situações, isto é, civil ou militar. 
Em face do exposto a Constituinte tem se mostrado sensível ante tal problema social e humanitário e vem reconhecendo 
a figura do direito adquirido desses médicos, conforme pode se ver pelos avulsos publicados nesta Casa desde de junho 
de 1987. 
Parecer:   

      Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprovada pela Administração, daí só ter sentido o dispositivo a 
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - se excluída a  
palavra "legalmente" (as situações pacíficas estão atendidas pelo art. 38 do Projeto de Constituição). 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01275 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 18 (do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias 
- 1a. edição do Projeto de Constituição aprovado 
em 1o. turno de votação). 
Suprima-se, do art. 18 do Ato das 
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias 
(1a. edição do texto do Projeto de Constituição 
aprovado em 1o. turno de votação) a 
palavra..."legalmente"... 
Justificativa: 

Há muitos anos os médicos militares vêm exercendo cargo ou emprego na administração pública civil direta ou indireta. 
A partir de 1986 a licitude desses cargos ou empregos vem sendo questionada, especialmente em decorrência do 
parecer SGR S-011, de 12.2.86. 
Em consequência, médicos militares com mais de 60 anos de idade e contam com 20, 25 e até mais de 30 anos de 
serviços prestados a órgãos públicos do meio civil, destacadamente do INAMPS, vêm sendo pressionados no sentido de 
optar por uma das duas situações, isto é, civil ou militar. 
Em face do exposto a Constituinte tem se mostrado sensível ante tal problema social e humanitário e vem reconhecendo 
a figura do direito adquirido desses médicos, conforme pode se ver pelos avulsos publicados nesta Casa desde de junho 
de 1987. 
Considerando entretanto que a legalidade de tais cargos ou empregos vem sendo posta em dúvida pelo parecer acima 
citado (SGR S-011, de 12.2.86); considerando que foi precisamente o aspecto dessa legalidade que o parágrafo único do 
artigo 20 das Disposições Transitórias ressaltou como condição para que o médico civil ou militar possa continuar 
exercendo cumulativamente os mencionados cargos ou empregos; e considerando ainda que o termo legalmente não 
altera a situação constitucional do médico civil, recomendamos a supressão da palavra “LEGALMENTE”, a fim de que 
seja preservada a figura do direito adquirido do médico militar, em continuar exercendo os cargos ou empregos que ora 
exerce na administração pública direta ou indireta. 
Parecer:   

      Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprovada pela Administração, daí só ter sentido o dispositivo a 
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - se excluída a  
palavra "legalmente" (as situações pacíficas estão atendidas pelo art. 38 do Projeto de Constituição). 
Pela aprovação. 
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   EMENDA:01481 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   

   No Projeto de Constituição (B), suprima-se do 
artigo 20, § único, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias a expressão 
"legalmente". 
Justificativa: 

Tanto a Constituição em vigor, como o Projeto de Constituição aprovado em 1º turno, já asseguram a acumulação de dois 
cargos de médicos. O que se buscou resolver, nas Disposições Transitórias, foi a situação dos médicos que, por restrição 
da legislação militar, vinham, à custa de multos incidentes processuais, administrativos e judiciais. exercendo o seu direito 
constitucional à acumulação. Embora tal situação não fosse ilegal, porque constitucional, o entendimento, na esfera da 
Administração civil e militar, era no sentido de considerá-la ilegal em face da legislação militar. Daí porque a manutenção 
da expressão "legalmente" no texto em questão não solucionará a pendência até aqui observada, perdendo inteiramente 
a sua razão de ser, pois estaria contemplando o que a atual Constituição e a futura já consagrariam na parte permanente. 
Trata-se de resolver velho conflito, assegurando-se a médicos com mais de 20 anos em tal condição um desfecho acorde 
com aqueles mandamentos constitucionais, inobservados pela Administração. 
Parecer:   

      Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprovada pela Administração, daí só ter sentido o dispositivo a 
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - se excluída a  
palavra "legalmente" (as situações pacíficas estão atendidas pelo art. 38 do Projeto de Constituição). 
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01695 APROVADA 
Fase:   

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

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 20, § único, das 
Disposições Transitórias. 
Suprima-se do § único do art. 20 a palavra 
"legalmente"". 
Justificativa: 

O exercício de dois empregos tem sido prática-habitual de médicos desde o advento das "Caixas de Aposentadoria 
“antes da década dos 50. 
Hoje, conforme é do conhecimento público, milhares de médicos civis e militares exercem um segundo cargo ou emprego 
na administração pública direta ou indireta. 
Tal duplicidade empregatícia é permitida ao médico civil pela Constituição em vigor (Seção VIII, artigo 99, inciso IV). 
O médico militar encontra certo permissivo no Estatuto dos Militares (Lei 6.620 de 09/12/80, artigo 2º, parágrafo 3º), que 
lhe faculta exercer atividade técnico-profissional no meio civil, desde que não prejudique o serviço e com o intuito de 
desenvolver a prática profissional. 
Ao passar para a Reserva ou ser reformado, o médico militar entende estar mais amplamente amparado em face do que 
estabelece o parágrafo 9º do artigo 93 da constituição que lhe permite ser contratado "para prestação de serviços 
técnicos ou especializados.” 
Sentindo-se respaldados por tais dispositivos legais e ainda invocando princípio de equidade com os médicos civis, 
muitos médicos militares têm ingressado na Previdência Social. desde há muitos anos. inclusive por ocasião dos antigos 
IAPs como IAPB, IAPETEC, IAPI, etc. 
Hoje, muitos desses médicos, com mais de 60 anos de idade, com 20, 25 e até mais de 30 anos de serviços efetivamente 
prestados ao serviço público civil onde ~trabalham, exercem cargo ou emprego, destacadamente no INAMPS. 
No entanto, em 13 de fevereiro de 1986 foi publicado em Diário Oficial o parecer S-011 de 12/02/86 do Sr. Procurador 
Geral da República, segundo o qual o médico militar que trabalha no INAMPS acumula função pública ilicitamente. 
Por extensão, estará acumulando ilegalmente todo médico militar que também exerça cargo ou emprego no meio civil de 
caráter permanente, isto é, cargo ou emprego que esteja regulamentado por Quadros e Tabelas Regulares de Órgão da 
Administração Pública. 
Todos esses médicos brevemente teriam que ser despedir dos, sem nenhum direito adquirido. não importando os 70 
anos de idade de alguns com mais de 30 de tempo de serviço. cabendo ainda a cassação das aposentadorias dos que já 
estão aposentados e inclusive das pensões das viúvas conforme consta ter acontecido na área da Previdência Social. 
Angustiados ante tamanha insensibilidade, médicos das forças Armadas e Policias Militares procuram constituintes, 
buscando conselhos, orientação e inclusive o reconhecimento como direito adquirido do segundo cargo ou emprego que 
exercem no meio civil. 
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A Constituinte mostrou-se sensível a tal problema social e humanitário e vem reconhecendo a figura do direito adquirido 
desses médicos, razão por que tem recomendado que seja reconhecido constitucionalmente a nível de disposições 
transitórias, o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de médico que estejam sendo exercidos por 
esses profissionais. 
Assim, ap6s ter constado em todos os "avulsos" que projetam a Constituição e que foram publicados nesta Casa desde 
junho de 1987, o assunto mais uma vez foi inserido nas Disposições Transitórias, ora sob o § único do artigo 20 e com a 
seguinte redação: É ASSEGURADO O EXERCÍCIO CUMULATIVO DE DOIS CARGOS OU EMPREGOS PRIVATIVOS 
DE MÉDICO QUE ESTEJAM SENDO EXERCIDOS LEGALMENTE POR MÉDICO CIVIL OU MILITAR NA 
ADMINSITRAÇAD PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. 
Contudo, a palavra LEGALMENTE tal como está aplicada, tem fustigado os médicos militares que estão vendo no atual 
texto do § único do art. 20 acima citado, a negação das suas pretensões que vinham sendo reconhecidas por esta 
Constituinte. 
E por que? 
Porque o cargo ou emprego que os médicos militares ocupam na administração pública da área civil, vem sendo 
questionado exatamente quanto a sua legalidade, mormente pelo Parecer CGR S-011, de 12.2.86 e foi precisamente a 
figura dessa legalidade que o parágrafo único artigo 20 acima ressaltou como condição para que o médico civil ou militar 
possa continuar exercendo, de direito, o segundo cargo ou emprego que de fato vem exercendo no meio civil. 
Não resta dúvida que o temo legalmente permitirá novamente interpretações contra a licitude do segundo cargo ou 
emprego do médico militar, sem alterar a do médico civil.  
Por outro lado, a retirada do termo acima citado deixará o texto multo mais objetivo quanto ao seu propósito, distante de 
tergiversações futuras, permitindo que o pensamento desta Casa seja interpretado com fidelidade e aplicado em 
plenitude.  
Parecer:   

      Esta acumulação de cargos de médico vem sendo comprovada pela Administração, daí só ter sentido o dispositivo a 
que se refere a emenda - art. 20, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - se excluída a  
palavra "legalmente" (as situações pacíficas estão atendidas pelo art. 38 do Projeto de Constituição). 
Pela aprovação. 
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