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giãodoPontaldoParanapanema, EstadodeSão Emnio Jaber Makluf, Francisca de Paula Salzano
Paulo. 04287 Vieira da Cunha, Gerval de Aguiar Trindade,

CHICÃO BRIGIDO - Regozijo pela elei- João Cândido Brilhante Neto, José Francisco de
ção do Deputado Michel Temer para a Presi- Salles Lopes, José Idelfonso Rabelo, José Os-
dência da Câmara dos Deputados. .04288 mar Monteiro, Ladismária Rosa de Sousa, Luís

PAULO LIMA - (Pela ordem) - Necessi- Cláudio Megiorin, Mercedes Hallit de Oliveira,
dade de proviçências das autoridades governa- Nelma da Conceição Floro, Patrício José de Ma-
mentais relativas à problemática da invasão de cedo Rodrigues, Paulo Márcio Scofield Berbert,
terras na região do Pontal do Paranapanema, Rejane Trigueiro Vidal, Rogério Colombini de
Estado de São Paulo. 04288 Moura Duarte, Rosiane Fátima da Silva, Rosilene

PRESIDENTE (Airton Dipp) - Suspensão Rita Braga, Shirley Hiramatsu, Shirley Lúcia da
da sessão para elaboração da respectiva ata. Silva Fonseca ~o Valle,. S.igefredo Nogueira de
Reabertura da sessão. Determinação.de leitura Vasconcelos, Wilson Honutl.................................. 04292
da ata da presente sessão. Encerramento dos c) Dispensa: Alexandre Silva Thé Gomes... 04295
trabalhos da 4!! Sessão Legislativa Extraordinária d) Designação por Acesso: Cláudio Lima
da 50! Legislatura. 042a9 Câmara. .................................•............................... 04295

VIII- Encerramento e) Designação: Genervaldo Silva Costa,
2 - ATOS DO PRESIDENTE Nílvia Caldeira Nunes............................................ 04295
a) Vacância: Lenard Vieira de Carvalho...... 04292
b) Exoneração: Angélica Maria Ellery Lus-

tosa da Costa, Cláudia de Novais Lima, Conrado
Del Papa, Cristina Texeira Piauhylino Monteiro,

Ata da 18ª Sessão da Câmara dos Deputados, da
4ª Sessão Legislativa, Extraordinária

da 50ª Legislatura, em 6 de fevereiro de 1997
Presidência dos Srs.: Paulo Paim, 3Q Secretário; Nilson Gibson; Airton Dipp,

§ 2Q do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO

(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Haven
do número regimental.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura data ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações aprova
da.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.

O SR. CHICO VIGILANTE, servindo como 1º
Secretário procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFíCIO

Do Sr. Deputado Antônio Aureliano, nos se
guintes termos:

OF-B Nº 22/97
Brasília, 6 de fevereiro de 1997.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no cargo de Sec~tário de Es
tado de Transportes e Obras Públicas do Estado de

. Minas Gerais, considero-me, nos tennos regimentais,
impossibilitado de continuar exercendo o mandato de
Deputado Federal, a partir desta data. Venho comuni
car-lhe, também, que optei por perceber os meus ven
cimentos pela Câmara dos Deputados.

Aproveito a oportunidade para renovar minha
elevada estima.

Atenciosamente, - Deputado Antônio Aureliano.

Convoque-se o respectivo suplente.
Em 6-2-97. - Michel Temer, Presidente.
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SECRETARIA DE ESTAnO DE TRANSPORTES EOBRAS PÚBLICAS

Belo Honzonte, 07 de fevereiro de 1997

PARA: CARLOS ALBERTO
SECRETÁRIO GERAL DA lvIESA

FAX: 061. 3182106

DE: ANTÓNlO AlJRELIANü SANCHES DE i\1ENDONÇA'

FAX: 031.224.2376

~ I

SEGUE ATO DE NO~1EAÇA() no SgCRbTARIO ANTONIO
AURE~IANO S~CHES DE ~1ENDONÇA, JUNTAlvIENTE CO!\1' o
TERMO DE POSSE
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PUBLICADO ~JO ~I1INAS· GERAIS
EM. 0.(;; .i..D.2J../ 19.91-/ pá g. _L,~7J _coL2.1 .. ti

ATOS ASSIN;\DOS PELO SJt:NlIOR GOYER~ADOR LX)
ESTADO, L\f DATA DE ONTEM::

ExOflC1llldo. I ~, IE)l~ICI RLv~I'lR Mt:~:.c.U.E, do C1I.r'6;) &
~ de EItado da Cultura.

~, MÁRC"K> LtIlZ MtJRT.~ KA.NGlJS3tJ, ·:~reârio·Adj\lnt(t, :
óe rwpa~ pdo CW!0 ,j,c ScaeÚlío de r,st;ii!.o d;: AJllUnt,;"S Muni~"ipw, !

r
~.do. ctL!Je ftJRTAD() DE Al.lnl>O, Se,;.r~t:ln.).AdjtU'.&.:..). ck !
r~ peLo~o Q( ~~io dJ: EstaoOO eLe TnstWp:.~..::s e OOI'1lil f'ü.bh.cu.

Naan 1WJoi,o, A01 tttnJoot do artigo 90, 1J'\Ci:l.o J d:4i C"'~"~,ll'C\1~ c.::: E.I~;
AM:í:LcAJl Y1.4.l''N.~ MA~11NS TJ1JiO. J*a o c:&lIO de SocrttwkJ de

i.-ooÓL~. .

ANTôNIO AVULL-\N:l S.ÃJ~O!J.:.s Di: MXN.lX.f'lU;A. p~u o CUI~c." de
S«r-*iQ de E~io de T~"'f1e4 : ()bn.; Públ~

CAI.~~ EIX.lAU>O "~'li:"'frtJU.LU MQ.(:'ONl.. pcri C. ~~ de
Seaetano de 2.f.tIaio de A.u~ Mun.ácip~ ..
--_._-------------_.__..........--_..
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COMUNICAÇÃO

Do Sr. Carlos Mosconi, nos seguintes ter
mos:

Comunico que em 6 do corrente assumi a Se
cretaria de Estado de Assuntos Municipais de Minas
Gerais e, por esta razão, estou deixando temporaria
mente a Câmara Federal.

Atenciosamente, - Deputado Carlos Mosconi,
Seco Estado Assuntos Municipais.

Convoque-se o respectivo suplente.
Em 6-2-97. - Michel Temer, Presidente.

DE:: GOVI!lllNO DE MINAS GERAIS
ASSBSSORIA DE ATOS

PARA: clMARA DOS DEPUTADOS
Alc - nNNEDY
Anexo CÓpia do Termo de Posse do Dep. Carlos MOSOODi

. . q.' 1HANO DE ·19 _..:t..

ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADOS
DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

Minas Gerais: 6-2
Página: 2

Atos assinados pelo senhor Governador do
Estado, em data de ontem

·Carlos Eduardo Venturelli Mosconi,
para o cargo de Secretário de Estado de As
suntos Municipais"

Certidão

Certifico, para surtir efeitos junto à Câmara
dos Deputados, que o Deputado Carlos Eduardo
Venturelli Mosconi foi nomeado para o cargo de
Secretário de Estado de Assuntos Municipais do
Governo de Minas Gerais, conforme ato publicado
no "MG" de 6 de fevereiro de 1997, com posse
exercício na mesma data, conforme Termo lavrado
às folhas 141 do Livro de Posse, constando as as
sinaturas do empossado e do Excelentíssimo Se
nhor Governado do Estado, Doutor Eduardo Bran
dão Azeredo, Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social, em Belo Horizonte, aos 14
de fevereiro de 1997. - Leo Soares Viana, Chefe'
de Gabinete, .

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS

Comunicação Interna

De: Carlos Eduardo Venturelli MosConi
, Secretário d~ Estado de Assuntos Municipais

Para: Dr. Evandro Oliveira Neiva
Superintendente Administrativo

Assunto: Opção de vencimentos

Informação

Senhor Superintendente,
Tendo sido nomeado pelo Excelentíssimo se

nhor Governador do Estado para ocupar o cargo de
Secretário, venho fazer opção pela remuneração do
meu mandato de Deputado Federal, acrescida da
verba de representação do cargo de Secretário de
Estado, de acordo com os mandamentos legais.
Carlos Eduardo VentureUi Mosconi, Secretário de
Estado de Assuntos Municipais.

Belo Horizonte, 19-2-97.
O Diretor da Superintendência administrativa,

concede a Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, secre
tário de Estado de Assuntos Municipais, opção pela rà-



Prejudicado, pela perda de oportuni
dade, nos termos do art. 164, inciso I, do
RICO, uma vez que o art. 2º das Medidas
Provisorias de que trata o Projeto, cuja apli
cação se pretende sustar, perdeu eficácia
de acordo com o estatuído no art. 62, pará
grafo único, da Constituição Federal. Oficie
se ao autor sugerindo-lhe a apresentação de
proposição regulando as relações jurídicas
eventualmente decorrentes das Medidas em
causa.

Em 6-2-97. - Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 2.7471$7
(Do Senhor Paulo Paim)

Susta a aplicação do disposto no
art. 22 da Medida Provisória n2 1.523196,
editada no dia 13 de outubro, que promo
ve alteração no art. 148 da Lei n2 8.213,
de 24 de julho de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica sustada a aplicação do disposto no

art. 22 da Medida Provisória n2 1.523/96, 1.523-1/96
e 1.523-2196, que modificou a Lei n2 8.213, de 24 de
julho de 1991, em relação ao art. 148, in verbis: NO

ato da concessão de benefício de aposentadoria im
porta extinção do vínculo empregatícioN

•

Art. 2º Este decreto legislativo entre em vigor
na data de sua publicação.

Justificação
O governo, ao editar, a Medida Provisória nº

1.523/96, em 13 de outubro de 1996, e em suas ree
dições posterio~~, nos meses de novembro e de
zembro de 1996, determinou a alteração da Lei n2

8.213, de 24 de julho de 1991, determinando, no art.
148, a extinção do vínculo empregatício no ato da
aposentadoria.
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muneração de Deputado Federal, acrescida da ver- No dia 9 de janeiro de 1997 é reeditada a ci-
ba de representação do cargo de Secretário de Es- tada MP, com o n2 1.523-3/97. Nessa reedição o
tado. governo suprime a alteração proposta anterior-

Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, mente.
em ·Belo Horizonte, aos 19 de fevereiro de 1997. - Com esse ato, milhares de trabalhadores,
Evandro Oliveira Neiva. aposentados entre outubro e dezembro, deixaram

Do Sr. Deputado Paulo Paim nos seguintes de receber a multa de 40% do FGTS, bem como o
termos: aviso prévio. Entendemos que, ao reeditar a MP

em questão, suprimindo tal dispositivo, o governo
reconhece o seu erro e faz justiça aos trabalhado
res. Com esse decreto legislativo, estamos sustan
do a aplicação do dispositivo editado pelo gover
no, de modo que os trabalhadores aposentados,
em função dessa MP, nos meses de outubro, no
vembro e dezembro, possam ter seus direitos res
sarcidos. É nesse sentido que conclamamos nos-

o sos pares para a aprovação dessa proposição que
entendemos justa.

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1997. De
putado Paulo Paim - PTIRS.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 173-8, DE 1995
(Do Poder Exe~utivo)
Mensagem n° 886/95

Modifica o Capítulo da Administração Pública, acre&centa normas às Disposições
Constitucionais Gerais e estabelece normas de transição; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, com
emendas, com declarações de voto dos srs. Nilson Gibson, Gerson Peres,
Coriolano Sales, Jarbas Lima, Almino Affonso, Régis de Oliveira, Jair Siquei.ra,
Udson Bandeira Marcelo Oãda, Milton Temer, Milton Mendes, Matheus Schmldt,
Vicente Arruda, 'I:nio Bacci, Haroldo Lima, Nestor Duarte, Aldo Arantes, Bonifácio
de Andrada, Zulaiê Cobra, Ivandro Cunha Lima e Roberto Magalhães;. e da
Comissão Especial, pela aprovação, com substitutivo, pela aprovação parCial das
emendas apresentadas na Comissão nOs 3, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,22,24,
25,2à, 3D, 31, 33, 36, 37, 38, 40,41, 42, 43,44, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57,
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58,59860; 8 pala rejeição das emendas nOs 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10,11,12,13,21,23,
26,27,29,32,34,35, 39,47,48, 50 e 61, com complementação de voto, contra os
votos dos Deputados Régis de Oliveira, Vicente Cascione, Jair Bolsonaro, Prisco
Viana, Alexandre Cardoso, Marcelo Déda, Maria Laura, Teima de S0':JZ8' Eurípedes
Miranda Matheus Schmidt e Agnelo Queiroz. A Deputada Elclone Barbalho
apresoniou declaração de voto. O Deputado Agnelo Queiroz apresentou voto em
separado. Apresentaram, em conjunto, votos em separado, os Deputados Marcelo
Déda, Maria Laura e Teima de Souza, e os Deputados Matheus Schmldt e
Eurípedes Miranda.

(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 173-A, DE 1995, A QUE SE
REFEREM OS PARECERES)

SUMÁRIO

Projeto inicial
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
Parecer do Relator
Emendas oferecidas pelo Relator (21 j
Complementação do Parecer do Relator
Parecer da Comissão
Emendas adotadas na Comissão (8)
Declarações de voto
Na Comissão Especial:
Emendas apresentadas na Comissão
Termo de recebimento de emendas
Parecer do Relator
Substitutivo oferecido pelo Relator
Errata apresentada pelo Relator
Complementação de Voto (com substitutivo alterado)
Parecer da Comissão
Substitutivo adotado pela Comissão
Declaração de Voto
Votos em separado

M. }·..•É acrescentada. no II1CIso I do ar!. 37. da Constiluíçio Federal, ~
a palavra Iej. a expreasio ....... como aos eslrangewos na hipóta.. de
autOllZllÇio legal especifICa'. P"Sandb o dlsposrtlVo a vigorar cem a "_.....
rodaçio: ....._-

·M.37 ..

I • os cargos. empregos a funçOes públicas são acasiV81S _
brastleoos que prwncham os ra<lUltrtoS estallolacldos em lei. uaim
como _ aslranguos na hipót_ da autonzaçAo legal eopaciftca;.

. M. 2". É dada nova rlldaçio ao inciso 11 elo art. 37, da ConslJlUiçlo F-.I,
nos segull1last",,"os:

·M.37., ..

.................................................................................................
11· a·1nVeIlidln em cargo público depench da aptOVSlÇIIo~

em conco.no público de prova ou de prova e tltulos e e áIliMlo em
emprego público dIpande de aproveçio em procaao .-No púbIIc:o,
rllQUllldo em lei. __ as nomeeç6a paI1I cargo em comiMlO
declarado em lei de livre nomeeçAo I IXonaraçlo;'

Art. 3°. São acrescentados ao art. 37. da Constlluiçio Federal, apóII o
IrlCISO XXI. dOIS IncIsos. .com a segUinte redação:

'Art. 37 ..

'XXII ' lei complementar poderá Pl\ClT11tir. nos concursos e
processos seletivos públicos. a reserva de atá vinte por cento da
vagas para preencnimento. na me.ma seleçio. por ocupwl1" de
cargos efetIVOS ou empregos no servIÇO púbÜCCl;'

·XXIII· somente mediante lei específica poderá ser eleV8da ou
r"Justada a remuneraçio, o venemento. o soldo. o provento'. a
pendo. as gra1JflC8Ç6es ou quailquer vantagens pecuniária
percebidas por ocupantes de' cargos. empregos OU fIxlç6eI da
admlnlstraçio direta, das autlIrqUl8le das fundações públicel;'

M. 4". É subltituido. no .caput" do art. 39. da Constituiçio Federal, o
vocábulo 'instrtuirio' pela expressA0 'podario adotar". aSllm como a expreuIo
"regme Jurídico úmco' pela expressA0 'regimes Jurídicos diferericladol para c. MUI
servidores'. e ti acrescentadO. após esta última expressA0, o vocábulo 'in.tituirio',
~ o dll5posrtivo a ter a lI8llulllte redaçio;

•Art. 39 A Unilo, os Estado., o Distrito Federal e OI MunicipiOl
poderio adotar. no émbdo da sua compel6ncla. regi'nel jurldicoI
diteAlnCíados para os seu. HfVidores e Il'lstiturio pIanOI de carrwira
para os seMdores da administrllÇio pública direta, da lIUWquiu e
das tundaçOes públicu,'

Art S". É suprimido o § l' do ar!. 39.

Art 6". É acrescenteda ao §2" do art. 39, da Constituiçio FedenIl, apóe o
~ 'servidores', a expreuIo 'titulara. de cargoa e fIxlç6eI pública'; á
supnmida a remisllo ao inci-a VI do art. 7", auim como áaa~ nal*t8
final do dispositivo, apóI a remisllo ao inciIo XXX do art. 7", a elqR8IIo
........,.., na-. último. a~ ao eatabelecimenIo de cril6rioa de .cIrniIeio
por motivo de idade", paa.ldo o diapositivo a vigcnr com a MgUinle~

·Art 39 ..

§ 2" ApIica-H lIOI servidore. titulcea de cargoe e f\JnçOe4I
públicas O disposto no ar!. 7", IV, VII. VIII, IX, XII. Xlll ')(N, XVI, XVII,
XVIII, XIX, xx. XXII. e XXIII e xxx. nuuIvada, neate úlllmo, a vedaçio
ao alIIbeIec:irnen de crilérioI de admilalo por motivo de ídlIlIa."

Art 7". E SUOnlTuda. no inciso V do ar!. 206. da Constituiçio Federal. após a
palavrlI ·llÜbtiCO·. a expressA0 'de orava. e titulo•. UMgInCIo regme jl,Wicllco ÚIlICO

para todas as ll\StillIiIj:{l mantidas pela Unilo·. pusanclo o~ a VIgCnI'
com a l8gUIllte redaçIo:

·Art 206 ..

V • valoriZllçlo doi prgfissíonais do -m, garanlIdo. na forma
da lei. pIanOI de carrWa para om~ público, com pia0 ......
proIiAIor..,1 e ingraao~ por COIlClnO público ou
proceao nlel1vo público:'

Arte". É aUerado o art. 41. da ConstItUição Federal, e nele ,"sendos novos
p.-ãgrafo. e InCISOS. passando o artigo' a ter a seguInte redação. com as
renumerações neceSSlinas:

·Art. 41 Silo estáveiS apos cinco anos de efetIVO exerclclo. os
servidores nomeaoos oara cargos oe orovlmento efetIVO em vlnuoe ae
.concurso oubllco. 50 oodenoo ocorrer a oeraa de cargo:

I • em Virtude de sentença JudiCial tranSItada em JUlgado:

11 - por desídia. Imorobldade ou QualQuer outra farta grave.
aourada mealanle processo administratIVO em que seja assegurado o
comradrténo e a ampla defesa:

111 - por Iniuticiencla de desempenho no exercício de suas
funçóes. apurada meclllllte ~rocesso aormnll5trl1tlvo especifico em que
Seja UHgurado o contradrtono e a ampla defeA;

IV • por necesSlllaóe da admlnlSlJ'llção pública, VlaandO a
redUÇão ou reeslMUraçiio de quacllOS. bem como a adequaçio
destes aos hmnes flXlldos cam base no art. 169. ObHrVados os
cnténos oe óeshgameruo estaPeleciclos em leI complementar. -- I

,<:/ -+-
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§ 1" Ao servidor estável desligado do HlVlÇO público por torça
do disposto nos lflClSOS 11I e IV sera assegurada IndtIn~. na fonna
e~ prtIVISta em lei.

§ Z". Quando o desligamento do servidor ocorrer com
fundamento no inciso N. o cargo respectivo sarli consieIer.clo extinto.
ficando vedada a coação de novo cargo para as mesmas funçOes
dUrante o periodo de quatro anos.

§ 3° Ao seIVlCÍor público estável que. em decorréncla das
atnDuições de seu cargo efetIVO. desenVOlVa atividadeS exclUSIVas de
Estaco. definidas em lei complamemar. CUJo exerciClO exija g.antJas
elPllCillls comra a perda do cargo. nAo se apüc:a o dIIPO'lo no II1CISO
N.

§ .oi" É obrigatória. antes de completado o estagio probatório.
como condlç;\o para a aquISIção da estabilidade. a sUbmissAo. do
HIVIdor nomeado para cargo efetivo a avaliação pel'lódlca e específiCa
de deHlTlpenho~ comlssêO instrtulda para essa fll18lldac1e.

§ S" Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estivel. será ele remtegrado. e o eventual ocupante da vaga
reconduzido ao cargo de origem. sem direito a IndtlnizaçAo.
aproveitado em outro cargo ou posto em dispo/llbilldacl8. com
remuneraçio proporCIOnai ao tempo de serviço.

§ S" Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. e não
tllhdo Sido aplicado o disposto no inciso IV. o servidor estável ficará em
disponibilidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
com remuneração proporcIOnai ao tempo de serviço:

Art. se. SIo acrescentados ao Tifulo das Disposições Constitucionais
Gerais. após o art. 246. quatro artigos•. com a seguinte redação:

'Art. 247. Para o fim de Implementar de modo coordenado
funções e serviços, a União, os Estados. o Distnlo Federal e os
Municipios poderão estabelecer entre SI:

1- consórcios públicos para a gestAo associada de um ou mais
serviços. inclusive mediante a instrtuição de órgãos e entidades
intergovemamentals;

11- convênIOS de cooperação para execuçãO' de suas leis.
servIÇOS ou funçOes:

11I- convênios para tr;lOsferéncla total ou 'parclal de encargos e
serviços. estabe~cendo a lei complementar critérios pera
incorporação. remuneração ou cessão de pessoal, bens e InstalaçOes
ellHf1ClalS a continuidade dos servIÇOS transf~ndos.'

'Art. 248. As exig6ncias previstas nos incisos XIX e XX do art.
37 nICl ~ aplicam • criaçAo de empresa pública. sociedIIcIe de
economia mista e ......~. quando decomIntes de proceuo
de cisio. fusIo ou i lCOrpOl1IÇio _1iDcIa fIO Ambilo do Pn!grwnII
N«:iotwl de:Des..~.·

•Art. 249. O inciso XX do art. 37 nAo se aplica • criação de
subsidiária de empr8Sll pública e sociedade de economÍlll mista cuja
fmalidade Sllja o desempenho de atividades diretamente relacionadal
com as atividades da empresa matriZ.' .

Art. 250. Os servidores públicos. atIVOs e Inativos. e seus
penSlOf'llstaS. da Uniio. dos Estaetos. do Distnto Flldwal e dos
Mu'1lCipios. da admlnlstrlIÇão direta. Indireta e fund8ClOnal de qualquer
dos tr6s PCldenIs. bem como os seus respectivos membros. não
poderio receber dos COfrH públicos remuneraçio, proventos da
inatividade ou pens6es supenores. a qualquer título. a remuneração
fixada. em upécie. para o Presidente da República. na forma do inciso
VIII do art. 49."

Art. 10. Ficam acrescentBdos ao Ato das Disposições ConstitucionaIS
TrwwilóriaI. após o ar!. 73. doIS artígos. com a seguinte reoação: .

•Art. 74. Na aus6ncia de nonna legal espeCifica, até que sllfa
promulgada a leI a que se retere o incISO 11 do art. 37. os processos
seletivOs públicos poderio ser de ~rovas, de titulos ou de provas é
títulOs. apllcando-se. no que couber. as regras de procedunento dos
concursos público.:

•Art. 75. Em nenhuma hipótese os proventos da InatIVidade dos
agentes públicos. ou as pensões que lhes forem correspondentes.
poderAo exceder li remuneração percebida pelos agentes públicos em
atividade. aplicando-se aos proventos e pensões os .lirTl ites

mtll1ClQllados nos II'lClIOS XI e XII do art. 37. nAo se admitindo a
percepção ou mllt1UleriÇão de excesso a qualquer título.'

Art. 11. É assegurado aos servidonts nomeados para cargos de prO'Vlmento
eMlIvo em wtuda de concurso público. em exercicio li data da promulgação desta
Emenda. o est*gio probatélrio pelo período de dois arlOs para a aquISição da
eelIIlilidllde.

Art. 12. MS servidoAls públicos federais que. à data da promulgação desta
~ dNenvoIvam aliviclades tr1Insteridas pela Uniio a saus ex-terrilórios não
-lIPlica o inciso N do ar\. 41.

M 13. O. S8IVidorH púbIicoa feder1Ils que. li data da promulgação desta
EIMnda. . deMnvolvam atividades transferida. pela Uniio a seus ex-lllrrilórios
podIrto - incClrporados _ quadros do rHP8ClivO Estado. med~ o convénio
~ no inciIo UI do ar!. 247 dai Oi~içOesConstituCIOnais Glnis.

Art. 14. Esta Emenaa entra em vigor na aala de sua publicação.

Brasilia.

"L~G'SLiçl0 cn.<J:'t. t.!;E>...:.C'1. PELA
COORCENAÇÂO DE EST\JOOS LEGISLAllVOS-I;rOI"

-CONSTITUIÇAO
1988

........................................................................._ _---- __ .
TITuLO 11

Dos D!RErros J: GARAN11A!I FU!'lDAMENTAIS

CAPÍ11JLO 11

Dos DIREITOS SOCIAIS
Art. 6.· SlIo direitos sociais a educação. a saúde. o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a protcçAo à maternid:!de e à inrancia. a assisténcia aos desampa
rados. na fonna desta Constituição.

Art. 7.· SlIo direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. alélll de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arili\rária ou sem justa
causa. nos termos de lei complementar. que preverá indenização compensatória. den
tre outros direitos;

11 - scguro-dcsemprego. em caso de desemprego involuntário;

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV- salário minimo, fiXado em lei. nacionalmente unificado. capaz de atender
às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia. alimentação.
educação. saúde. lazer, vestuário. higiene. transpol1e e previdéncia social. com rea
justes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. sendo vedada sua vinculação
para qualq1!Cr fim;

V - piso sa1aria1 proporcional à ex'lensAo e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do Sâlàrio. salvo o disposto em convcnçllo ou acordo
coletivo;.................... -_ -_ - .

xxx-proibição de diferença de salàrios, de exe.~cio de funções e de critério
de admissão por motivo de sexo. idade. cor ou estado ClVlI;

.........................................................................................................
Ttrul.O IH

DA ORGANlZAÇÁO DO ESTADO

CAPiTuLo VII

DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

SEÇÃol
DISPOSICÕES GERAIS

Mt. 37. A administração pública direra. indireta ou fundacional. de ljUalqucr dos Pode
resda União. dos Estados. do Distrito Fedcllll e dos Municipios obedecerá aos principies
de legalidade. impcssoaJidade. mOllllidadc. publicidade e. também. ao seguinte:
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I - OI c:arp. empregOs e funçõe. públicas silo accssiveis aos brasileiros que
preeacIIanl 111 requisitOl CSlabclccidos em Id;

n- • investidura em cargo ou cm:orego~público depende de aprovaçlo prévia
CIIl COllC:UIIO público de provas ou de provas e títulos. ressalvadas as nomeaçilcspua
Qqo em comisslo dcl:Jarado em lei de livre nomeação e exoneraçllo;

. m-oprazodevalidadedoconcurso público será de até dois anos, prorrogívcl
I11III vez, pOr igual pcriodo;

IV-dUrante oprazo imprÓrrógávcl previsto 110 edital de convoeaçlo. aqucle
aprovado emconcu::so público de provas ou de provas e títulos será convocado
COIII prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego. na cal'·
reira;

.V - OI CIJIOS em comissIo e as funçilcs de confiança seria exercidos, prcfc
RIICiIIIllCIlIc, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica 011 profissional,
__ e c:óacÍIç(lcs previstos em lei;

VI-I! prantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VlI-o direito de greve será exercido DOS termos.e nos limites definidos em lei

compIcmcnlu;
VIU- alei reservará pcrccnIUal dos cargos e empregos públicos para as pess0

as ponadoru de deficiência e definirá os critérios de sua admissllo;

IX - a lei cstabcIccctá os casos de contratação por tempo detenninado para
MeIldcr a llCICCssidadc temporária de excepcional interesse público;

X .... revisIo gcraI da rcmllllClllÇAo dos servidores públicos. sem distinção de
Indic:cs CIIft lCrVidorcs públicos civis e militares. far-sc-á sempre na mesma data;

XI-alei fllW"á o limite máximo ea relação de valores entre a maiore a menor
rcmuncraçIo dos servidorespúblicos. observados. como limites máximose 110 âmbitll
doi rapectivos Poderes. osvalores percebidos como remuneração. em espécie, a qual-

quer titulo, por.membros do CongressoNacillnal, Ministros de Estado e'Ministros dÕ
Supmno Tribilnal FcdcraI e seus correspondentes nos Estados. 110 Distrito Federal e
llCl& Territórios. Co. DOS Municípios. os valores percebidos como remuneração. em es
pl!cie, pelo Prefeito;

xn - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judicíário
nIo poderio ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XlU - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos. para o efeito de
ranuncraçiO de pcssoIIl do serviço público, ressalvado o diSJlOSlo 110 incíso anterior e
110 art. 39. § 1..;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não seria
computados nem acumulados. para fins de concessão de acréscimos ulteriores. sob o
mesmo titulo 011 idêntico fundamento;

xv - os vencimemos dos ser-.',dllres públicos. Civis e militares. são trTeduti
veisearemuneração observará o que dispõem os ans. 37. Xl. XII. 150. Ir. '153. m. e
IS3. § 2.".1;

XVI - e vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto. quando
houver compatibihdade de horários:

a) a. de'dois carglls de professor;

b} a de um cargo de professor com outro tecnico ou científico;

c) ~ de'dois cargos privativos de medico;

XVII' ... a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
lII\IrqlIia5. empresas públicas. sociedades de economia mista e fundações manlldas
pelo poder público;

. XVIII - a adminislr.lção fazendária e 5CUS servidores fiscais terão. dentro de
suas it'cu de competência e jurisdição. precedência sobre os demais setores adminis
trativos, na forma da lei;

XIX .;. somente por leI espeCífica poderão ser criadas empresa pública. socie
~ de ClCOIIOItIia mista. autarquia ou fundação pública;

XX - depende de autorização legislttiva. em cada caso. a criação de subsidiá·
rias das ClIÚdadcs mencionadas nll inciso anterior. assim como a panicipação de qual
quer dcIu em empresa privada;

XXI - ressalvados·os casos cspccíficados na legislação. as obras, serviços,
compras e alienações seriIQ contratados mediante processo de Iicítação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeIc
çam obrigaçOcs de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposla, nos ler
mos da lei. o qual somente pennifirá as exigê1lCÍ3s de qualificação tl!cnica e ccon6mi
ca indispensáveis á garantia do cumprimento das obrigações.

§ 1.. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órglos públicos deverá ter caráter educativo. infonnativo ou de orientação social, dcIa
Il1o podendo constar nomes. simbolos ou imagens que caracterizem promoção pess0
al de autoridades ou servidores públicos.

§ 2.· A não-observilncia do diSJlOSlo nos incísos U em implicará a nulidadedo
ato e a punição da autoridade responsável. nos termos da lei.

§ 3.· As reclam3ÇÕCS relativas à prestação de serviços públicos seria discip1i
nadas em lei.

§ 4.· Os atos de improbidade administrativa importaria a suspensão dos direi
tos poIiticos. a perda da função pública. a indi5p\lnibilidadc dos bens e o ressarcimen
to aoerário. na forma e gradação previstas em Ici, sem prejuízo da ação penal cabIvcl.

§ S.· A lei estabelecerá os prazos de prCscrição para i1ícítos praticados por
qualquer agente. servidor ou Il1o, que causem prejuízos ao erário, rcssalvada~ as rcs:
pcctivas ações de ressarcimento.

§6.· As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prcstadolu
de serviços públicos respondcrio pelos danos que seus agenlCS, nessa qualidade.. cau
sarem a terceiros. assegurado o direito de regresso contra o responsável nos t:a5OS de
dolo ou culpa.

SEÇÃO!!

Dos SERVIOOR$S PúBUCOS CIV1S

Art. 39. A Urião, os Estados. o Distrito Federal e os Municípios instituiria, 110 âmbi
to de sua competência. regIme juridico único e planos de carreira para os servidores

da administração pública direta. das autarquias e das fundações públicas.

§ I.· A lei assegurará. aos servidores da administração direta. isonomia de
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder 011

entre servidores dos Poderc's Executivo, Legislativo e Judicíário, ressalvadu as WD
laSCOS de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 2.· Aplica-se a esses servidores o diSJlOSlo no ano 7.·, IV. VI. VU: VUI.IX.
XII. XIII. XV. XVI. XVII. XVIII. XiX. xx. XXII. XXIII e XXX.

Art. 41. Silo estáveIs. após dOIS anos de efetivo exercício. os servidores nomeados em
vmude de concurso públIco,

§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo em vinudc de sentença

JUdicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa,

§ 2,· Invalidada por sentença Judicial a demissão do servidor estável. será ele
relnlegrado. e ,o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem
dlrello a Indemzação. aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.

§ 3,· Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. o servidorestável ficará
em disponibilidade remunerada. ale seu adequado aproveitamento em outro cargo.

TtrvwlV

DA ORGANlZAÇAo DOS PODERF.s

CAPinJt.o I
Do PODER LEGISLATIVO...................................._- .

Art. 49. É da compelêncl3 exclusiva do Cllnllresso Nacillnal:

I - resolver definitivamente sobre trntados. acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compl'llmlssos gravosos ao patrimôniO nacional;

..11 - autorizar o Presi~nte da República a declarar guerra. a celebrar a paz, a
pennltlr que f~rças estrangeiras transitem pelo território naCIOnal ou nele pennanc
çam tempora,:,amente. ressalvados os casos previstos em lei complementar;

• IIJ - autorizar? Presidente e o Vice·Presidente da República a se ausentarem
do PaIS, quando a ausencla exceder a quinze dias;

. . IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. autorizar o estadO de
SitiO. ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os ~t~ nonnalivos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos hmltes de delegação legislativa;

VI- mudar temporariamente sua sede;

VII-.fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os'Senadores,
em c:ada legislatura,; para a subseqüente. observado o que dispõem os arts. ISO, 11.
IS3.1II. e IS3. § 2.• 1;

VIII - fixar para cada exercícío financeiro a remuneração do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado. observado o que dispõem os
aN. ISO. 11. 153, 111, e 153, § 2.·.1;

D,C - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e
apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - f\$C3lizar e controlar. diretamente. ou por qualquer de suas Casas os atos
do Poder Executivo. incluídos os da administração indireta; •

XI- zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribui
ção IIOrmativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessllo de emissoras de
rádio e-telcvisio; .

XllI- escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV- aprovar iniciativas do Poder Executivo referemes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendO e convocar plebiscito;
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XVI - autorizar, em terras indigenas, a exploração e o aproveitamento de
rceunos hidricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou conccssllo de terras públicas com'rca superior a dois mil e quinhentos hcclares.

TtroLoVlIl

DA ORDEM SocIAL

A criai do l!IIIdo "'11& raiz do periodo da proIoapcIa ....--. ......... 'IllI O
BnoiIllql<riIMmaa IIOS lilàmGI ql1ÍIl2II -. Nas suu IIIlilIipIu flcetu. .... criai • .-......

como crise fiJcaI. crise do modo de illtervOllçiO ao EswIo na'economia e crise do próprio apuelho

esuul. No que diz respeito I em última dimens:io. a clJllcidad. de ação admiDimauva do Estido

SI delerion>u. CIlljUIIUDp~ um CIIÍOque equivocado que levou ao d_e do aparelho

.aie ao~ de sua buroe:rJ<ia.

CAPITULO 111

DA EDucAÇÃO, DA ClJL11JRA E DO DESPORTO

SEl;Ãol

!'Ira GovmIo. a mi>rmo admioiaIrIúvo é CODlI""'eote iDdisaociinI do CCIljumo

da lIIIIdaaçu c àaIlis que esrà propoado i soeiedede. Sio mudmçu qDe COIIdmirio à

r-=nçio do ESIIdo e i mlefiDiçio do seu papel. da sua furma de lmaçio. para que se possa
aIcaçu UDl equacillDllDOllto conlisteme • _ da crise.

o revígoamano da clpacidade de gCSlio. d. fammJação e de impieml:maçio de

poIílicu IlOlapara.os ........ Slltll detenllllllllte para I momada do ciesenvolvimemo 0C0IIÔtIIiC0 e o

ataIIIiII-.t u dClllIIIdu da~ por lItIt scniço púI>líoo de mdhor qualidade. AIóItI diuo. o

.-oela elici!ncia do apmlu> do EswIo ,; 0SSIIIlCiaIp~ I supeaçio defiDitiva ela crise fiJcaI.

Art. 20!\. A educação. direito de tcdos e dever do Estado e da família. será pro
movida e incentivada com a colaboração da sociedade. visando ao pleno desen
volvimento da pessoa. seu preparo para oexercicio da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho. .
Art. 206. O cnsillO será ministrado com base 1105 seguintcs principios:

I ..; igualdade de condiçllcs para o acesso e pennanência na escola;
fi - liberdade de aprender. ensinar. pesquisar e divulgar o pensamento. a ane

co saber;

. . 01-~ratis~de idéias cde CIllICCPÇllcs pedlgógicas. e COClCiSIInci:J do: ini
UIUiÇilcs públicas e pn\'lldlls de cnsillO;

IV- pntuidldc do ensino público em CSIIbdecimentos oI"lCiais:

v- \'IIorizaçIo doi pnlfiuioaais doensino. pnnlido. RI f01'IIII da Jci. plano
de carreira pari o l\lIIÍIIáiOpúblico. COIII piso salarial profissional c inpasomil
~ porc:oncuno público de provase tltalos. assegurado rcgimcjuridico linico
JlIra 1llduas illllil\riçllcs malllidls pcIa UniIo;

VI -.psIIo democtáiic:. do ensino público. RI forma da lei:
VIl - pnntil de pIdrIo de qualidade.

.....................................................................................................

A rtMSio de dispomivos consmuC1ODUS nio e~ou a reforma adraiDisl::rlaYL ma
..-etapl _rescmdzvei lO seu sucesso. promovendo I aruali.uçio de nOtDlU. COIlCOI1DLIIlt

à retIDçio de cODSlDDglmOlltos legm que bOle OlltraVUD a UIJIllmuçio de nlMll principio.

IIIIIdeIoI ••eenicu de gCSlào.

No dificil CODltxlO do relomo a de:n.ocncia... que em nosso pais foi sima.itineo a cris

finaceiI1l do EswIo. a CollSllrUiçio de 1988 corpomioou uma concepção de adminiatIçio public

YIIticIIizad.a. bierIrquíca. ngida. que fIvoreceu a prolif...çio de c""""los lIIIIias voze
~ Cumpre Igora. ruvaliar algumas das opções. modelos Idoudos. uaimiIaado novo

....... que reonemem I lçiO eIUU1 em cüreçio a eiiciâJcu •• qualidade dos SCIYÍÇOI presudo

aocidadlo.

A revisão d. disposiúvos .;oDSàtucionlis e iDúmerJs OutraS 1DIIdatIças. na esfer
~ que a acompmbario. estio direcioIwIu plJll o delinOamemo "da CllIIdiç6a propicias
iaIpjIIaçio de novos formaos otplJ1ZIciona 'l e mpjmÇU'lilWS. a revísio de rotiDueproc::edimea.tc
e i lII.bsàruiçio dos coauates tormns pela avaliaç;io permanente de resuJu.das.

Coerente com estes propomos. Sr. PreSidente. ~creditilmos que 35 emenda
COIlIámc::ioaai 00 apresentadas venlu.m li contribwr dCClSivilmetltt pilr3 o revisoramento a
admiDisuaçio publica. com impilaos positivos sobre o conJUDto da :'Ção govem.amental e sobre

sociedade. Como resultados esperados da reforma administrauvll. vaie demcu o seguinte:

....................................................................................................10 •• 4.

......... 886, de 23 de agosto de 1995, do Poder Executivo

• InctWpOtrt:l1' a ái~1UiJo da '.fiezinclD na admIlusrração publica: o :aparelho de Estado devera s
~ apco I !etaI' mais beneficioL U forma de presução de 5etvlÇOS iI sociedade. com o

-.dispoatveis. em respeito lO cidadio co.mbuint.:

•~ Q nspeno • Q '-sno t:oJ suwdtr ptrtJ1W Q sOCltdot*: a lIeiibiãzsçio d
llOIIIIiIüde. a ÍIItrOdISçiO da IDOOIBÍIIIIOI da I"alíaçio e I possibilidade d. equac:ioasmento da

......... Q t1IIl1iuiotie • o àutnlMllilo nos ser"'COS DUbllc",: • aSSllllÜlçio pelo serviço public
~~ do cidadio 'e ck impotúncia u.: c.~tIDua superaçio da lIlOW de de!cmpCllD[

~ com a retirada de commies e obsaucães leg&lS desnecesWios. repercutirà na mdhon

dos oerviços pliblicos.

Em reJaçio lO servidor plibiico. IIllO '" illtenciona penalizj-lo ou suprimir cliteitO!
IIIIIItIIIiizar CÜJllosiávos lepi5. remowr._,.. sobretudo. propiciar condiçOes i iDtroduçio d

..- formas de gesWl que valorimn • SOl nrolissioaalizaçio. N..... sentido. ressalla-se a

........ raulIados esperados:

o COIfI1'IInur para o ~'llUliJmo da$ cottraS pIloilcas: as esferls de Governo que ClIÍIeIIUlII

daeqnilibriO da COIltU publicas disporio de llWor h'berdad. para ••doçio de medidas efetiva

da nduçio de seus quadros d. pesaoal obedecidos critOrios que evitem I utili>.oçio,lbusM a

~ da tJis disposiúvos:

• 'IWIIIIIImr of~~: I introduçio de nOVOS foltllltOl~ p....
JIIlIo .. JIIÍIII8 de coopençio dos JOnIiços p1ibIicoL envoJvendo a lJniio. EsIIdos, DiRriI.
FIlieal e Municípios .. a mtIOÇio da obIúcWoI lepiI à traIIJfetàu:ia de beas c de pessoa.
apI1lllaadarIo a apbçio doi pn:ceilos do tederaIismo na admiDisIraçio pWlIic:a. penicularmem
IID que_. dao;emralizaçio dos serviços públicos:

o "."., c_ fDn'llD1DZ jruit!J= • 1IUtllJlC'onau rzgrda$ • Il1lIfomu:aiDru: a reform
ceejncjme! pamiIiri I impIamaçIo de __ cIa:Dbo esIIlIIIIral Da AdmiIiInçio PúbIic.

baIiIIiIa que .......... I dif'a Jsçlo" e I iIMMçio 110 ...- de __ .fOltlll
juridicu e metodos rie gestio e de COIIIlOie. plruc:uiatmentC .0 que unge ao I'O!DD" JlI'I'ÜCO ao

soMdons. 101 mocanismos de recrutaIDIllItO de quadros e a politica retlllltlOtlUida:

.1995.

T....... I boma da ............... couirIençjo da Voca fXCIIiIIcia I pIIllIaI

.... lIIIIXO da OIIlOIIda cOllllllllCiDrla relativa às dispoIiçõa que ",!em a admiailaaçio plilllico. c
repIlO junltico e a discipÜIII da ....bilidade dos servidores publicos eMS.

éa propo... SI comp.......... COla I emmda r.wn'l as preno!!llivu dos Podom
pllll I orpIIizaçio "dmiIiarmiva e para llixIçIo de vtIICimoIl<os de seus servidons l1IXiIlInI.

EXPOSIÇJI,Q nE MOTIVOS INTERllINISTERIAL N9 49 •• de 18 de aposto de 1995,

dos 5rs. Ministros de Estado da Just iça, 'j:la Fazenda, da. Previdência
Assistência Social, da Educação e do I)esporto, d&1 Admi~istração Fet'eral •
e Reforma do Estado e do Planejamento e Orçamerto.

NelI _ do RIO 60. llIciIll o. da COIIIlillIIçIo FedenI, .............

dtIIIlmIçID de v_~ ll:GIIIpIIIIIId de Expoolçio de Mod.- doi ,....

.......1lIlIdo da 1UIça. da F....da Pmidenciae AIIiIleDcia SocIII,da~.da

DeIparIo, da AdaIiIIIInçIo FedenI eW-do l!IIIdo I do~ I~o...
da~ de __o~~ "ModIIIca o Cap/bIJo da A' , I 1;11 .....

- _asD!IpoIIçGaCC.'Mp Ii.-eGlnlllllllbIlece IIOIlUIda"""0.
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SÍIIIaÇÕOS de excesso do quadros deverio cOllmbuir p.ra o revigoralllCllto da ÍIIIIpm do seMdc

pliblico peraulO • opmilo publica o para o aSSUlU1sçio do uma oov' pOSlUrl plOfissioosl:

• GIaIIÚ/lr o d&ftmooivrm,mo fH'0!i.ss,onoi"'" f'rvrdoru: : permissão da reservl de VIIIs no
_ o processos sdetivos t<percUtiri ,. mo<ivaçio dos s<1Vidmn o líc:ilíurá o se

adoqudo tqlOSiciometllo dellUo da admmilmçio:

o dispoSItivo .plizara. .traves da rClllllÇão de empecilhos IC!&'L o proc..... d,

rtdeliaiçio de _os e rCSl'OlllSlbilid corre as esferas feder:ú. estadual o lJlIIIIICil'aL No CIS(

etpCCIlíco da Umo. <er. pOSSIVol OC!OCIIr • traIIIli:nllIClI do atividades. pessosl c parnmótu<

afaados pela dcscerltnliucio da ~estio de seMças publicas. Ao m6smo temDo. proporClonarJ ao

Estados ~ Mwucqllos a p0551bilidade de unedíato JCesso JoS recursos numlDos.. tmOvelS

eqWplmallos lIuiispeuavets a contmwdade dos semças tralIsferidos.

A divorsícIade de rc!ima jurídicos para os servidores pUblicos é reqniáo que em

lIIIiIo 6Il:iitIrá •~ de WIII nova uquiumra juridico-maittIàoaeI que poaiàilire •

I •• lIÇio páIlIiea bruiIoira I soa~ em SÍIIlCJIilI com as ......... là:oic:as e
.......80 campo da admiIistraçio.

Outra imponlJlle modificacão suprida ao latO cOllllitucional ......
ftoxiIlilização da e;"bilidade do servidor pUblico. Historicamente. o ........ de eubilidall

..-ou uma ÍIIOVIção de IdmilIiIlraçio bmtlc:rioica com o prapólito de .......

sdIIáiatração patrimoniolilla o o IUO da demisaio COIIIO ÍIIIlIt1tIICIIl polilico.

o- forma. SI. luwquw e fimdações" poclerio coow com lC!BJICS eopoc:dico$ o

rrabdIo. que ueodam I oeceoaidade de maior .!!lidede 00~IO e OI m-- de quadto,

.-idas as devidu pramias o I~ e leplidade proprios do serviço pàIoIico. AIit

... I critério do cada esfera de !ovemo. poder·.... adotar o rcP>e cclelilla. ... situações .,

que for joIpdo tlWS COOVClIÍIIlte.

TIIlIi>ém deoao do mesmo PropOsito de ampliar IDIIl!CllS d.e llIIOIIOtIlÍI .....,.aaL
.-- cio ltoaO c_.1 I te&riDcia i~ de ldoçãO de UDl reP juridic
úaico abrM!ado lodas aslllllllUiç6ea de IIISÍIUI maààas pela Uniio.

-\ reri:renCIJ ,] lsonomu de 'o'eD.cunent05 enue os servuiores r(u supmmd.a do te:et

~onstItuCtOnlll. ?n:tcnae-se que o tema venha a merecer adequ~do c oportUno eqUlClOOamentO com

.:omponcute merc:nte :I uma CODSlStente política ae recursos humanos e nio Como direito subjeuv

do servidor. que suJcna a adm:mJsm.çio iI todo tipo de pressões c dnnandu por equiparaçio c

VCUCUDeD.tos.

Esta •nova arqwtemrl tem. como dir'etn: buaca o r~ da autmKllllia .: ci

flailiIidade deg_UIS areis lCSl'OlIlIVCB peia p-..çio de serYlÇOS publico.. Pro!...... que.

partir du moclificav6es promovidas DO ltoaO collSlll11CllllLa >eJl POISlVe! • delioiçio de rcPDe
juridicos diferenciados para os servidores. cOllÍorme a natureza do of!ão ou coàdlde a que ~........

A .boltlU'a da possibilidade do ldoçio de rcqwsitos d. idade para Idmissio lO saviç

publico vem facu.iur a ad..mmJsuaçio. no interesse da maior eficiêttCUi e raClOuüdadc de cuco:

inilrir o m!'CSSO do quadros envelhec:ulos que pcrmmecerio pouco lempo DO serviço do Esuck

fUlllldo jus. entretlDto. a todos os direitos inenmtes Ilposanadona do servidor pubico.~!!

que OI rClll1Çõcs do ldado Dão ,mo obrigatória.. podeado ser utiliradas em Iimçio da

euaaeristiC2s de cada cargo ou area de atividade.

A opção adotada !li COllStituiçio do 1981. comudo. se caracrertzIMI pela ....... ll1tII

fonnIto unifonmzador. npío o cCllttllisu. rep......lllIClo ·.verdadeira reversio .... relaçio .,

lIlrIlqias desc:eotraliDdoras que. DO pusado. havum inspirado I adoção. pela sdmiIIistraçic

p.íIoIica. du lipru juridicaa da .llWq1lÍle de Jimdaçào.

A~ do lIIIÍII'" joddioo làUco. ..--. impôI p..-nciçie lepI i

...... fIe:xibiIidade de g_~ i adIIIiIiIaaçio iodinIL I li "o ..

....... 110 ...... de um=- iIodifilreac:ia ... rdaçio i~ dina. AIim

............. EJaacIose Maic:ipiooo-a-oc:omnIizador o~~I

pOIIilliIidade de .._ soluções prúpriu e cliferoociadas para I 0f!lIIizaçi0 de-. quodros.

Foi rOVlSll I previsão COllSOlW:1Onal relativl I .doção compulai>ria de~ JIUI'ÜC'
Uaico para os SOIVidores da Idmíllisuação <lirelL dtIS lurarqwaS C das fimdaç6es. Qoaodo de ""

~ o lC!DD" úoico rcplCSClllOl1 uma 11lltI"". de lCIlIbeIe<er o coorrole sobre I gcsüo do,

lCCUI1CK hWlllDOs QO serviço pUblico. A prolifincio de cotidades DI IdmiaiIl:raçiO irldircta.. ea

paraIoIo COIII uma variedade e 5UpCIJlOIlçio de lC!BJICS Jundicos c <ituoções ftmciouis entre o,

servidores. d....aava uma ampla ação DO sentido da lCOl!llI1ZIçãO do. quadtos do Esudo.

Em relação I poütica rClllllllCralória. foi Icrescenudo lOS prillcipios aplicàvClS I

admiaiatraçio pUblica disposnivo relatiVo I obriploricdade de IpllJVllçãO. mediaIe P.o de la
etpCCIlíco. de qualquer modalidade de mjusI .........., 011 coocessio do v lIIYidola.

Ao medida impoUibilitara I coocessio de v !COS pela via de ....,luçàes .dmiaiaamvas. coall:riado

lIlIior tn2lS!'ari:acia • unifonmdade de PlOcedimelltOS DO tta........'o dtISr~ DO _

p1iblíco.

à, procedimeznos do coocu..'"SO publico pod.erio ser redeDniáos e IDdboc adaptados
:lOS cuos de recrutammlto para admissão em ~te!0 publico. ';Dm a ÍDIrDciIaçiO. no tCX10

coumuaoaa1. do '''Processo seletIvo publico", Os proc~os merentes ao c.-curso tem se

revdIdo d"".-adamem:e lemas e n!idol para o recruumal;to de ~ciosque JIio COIIIIID com

Ip~ dà csubilidado. ou nas sintaç6e$ em quo bi oecessidade de palis~
.......... O$flCciaIiz.ado.. ou com expeninCll o quaJilicIção muito espeeUica. C_ ob_.
CIIlRUIIIo. que a fi!"," do processo seletivo devera ptoplciar a SIJllllliJiclçio de ......... ndoIção

d. prazo.. DIJIIlIda ""'lO_le • impessoalidade nos pn>cedimeDIOS de sdeç;lo e o sen car:arer
p1iblico.

Poderio ser destm.ldas ate vime por CeDtO das VI~S DOSC~ ou proccsIO'

~ lOS st1'V1dOteS que se,am. deteDtofeS de ~os efetivos ou emprqos. 1\ tt*W de Vlps

piO OI servidores publicas. de tbrma limitada e n!ómsameD.te re!JU1lmCDtlda. pua a SI!l' admióda

.:om o propomo de oferecer uma 1DDtil/açãa ao desenvolvimc:atO pronSSlooal dos servidorCs.

No que lsoge • levido das "-si<;ões geraIS que afewn. admiaíIlraçio pUblica. fie:

s",onzzcla I SUIpCl1Sio da oxigincia do ."ICIOIlIlidade brasileira COIllO requiako para O acesso :

cupo. emptI!OIelimçõa púhlicu. DOI csma I ....... cIeJinidoI em lei. A ......~ ea:
plllÍCllllL as áatiaIiç6ea de ....... de peaquiIL """ .. _ du _ ,_o qu<

boje ~lIli:liiitam a atrição de proIisslonus Cstr:lll~mos especu.iiulios paR aocuplÇio de 11mçõa

pen:tllllClllllL

Os CÜIpOIiliYOS allraqiIIos por aa CIIICIIda con.ÍlIIc;..·II.... ..- iD&M • JC\'ÍIi<

dae~.__q-. rqaa.1liIIiaiIlnçio póIlIIica o o ....... juridíco dae cna,

fiaaIiúde de removerCOllllrlll~ lepis ........~OI i adIaiaIio clt

p.-.I. poIiâc& mIIIIIlCmOria. lIlIlriDcIado o desoemraliDçio de~ • -.víQoI ,.,.-- •
lIODIicipio&.

c... o objoliyo·de .!iIizar • .-paizaçio du ........ ,.... ........... de

~ coaviaw i .....'"-'açio cio frDIrama Nacioul de [loeee • I' ti.--.
• de aprovação·JePaIarin para I ctioçIo de ......... ....... I ',_ ou
oiIu96es em que as cin::uluúncias da privftizaçio ...........dom o deazaaIIx_ daqaeIu ji

emreaces. COJlSiden..se que o CODtrole pmisto no texlO coDJtirucíonu é desuceairio ~ earijcceclor

qumcIo "plicado lOS proce...s de privatização em curso.

A .piicacio dos telOS de mmmeraçio dos seMdores publicos pmriatoo!lO llDII tOltlO

cOllllinlaonsl p.... I aiClJlçar. de fOlItlI llIIIldatória. O. àlalivo.. E ptopOlll dispoIiçJo .....tlriI
que enquaura os PIOVCOIOS e pCllS6es lOS limites de mmmeração "plicado. 101 scMdaru IÚVOL

Sm viaàilizada. dessa fOrma. I imediata reversio de ÍIIumeras.e oooro... sbuaç6ea de JlOI'CClIçio de

lCIIIIIDerlIÇio acima do leto c01lllitw:íoul.

• -'IronJr ar condlç6u tk rroóaJJtD: as ilexiIliIizaçõe inuoduzidas propic:iario • assiIIIiIação d

- maodos o le:nicas do gCSlio. c:iaI1âl> <DIlllições p.ra subsrmcial me!hnrii 'dos p'Óf6e

JIIDCÍIiI DO serviço público. baIeSir:iDu> os própriof seMdorcs.

Aiad& ... leIaçio • !OIliG dia etIIl'laU da de

.-iaçio le!iaIaáva para I criaçIo de SlIhIidiiriaa de Iftihlica e de ..........

...,,","!,~""'lUUI8OIIIia.aPidade para o boasa--.. de .........
Esta .Ile:cbüizaçio. ,;aatuao. 50 se apiiczn. as SlIUIcões em que 3 sualUÜària teDàa como ãaaiidaae [

deIeIrvoívi:z:omto de .tMdades ecOllómICU sumlares li da empresa mmu:.

':emo âUpO,Slcio gcni a ser mc1wda no te:tto t:oaS1truclonal e po$lenormentt

.rep1ammuda em let cempiementar. pr..vê--u: a adoçio de diferentes rarmas de coopmçio entre .

UDiio• .Esuclos. Dimno Fedeni e MUll1eIIJlOS. pan a of!amzaçio e gestão cie fi.mç6es e serviÇOS. D,

pan:icu1ar ~onínC1& sera Ip~o dI. mcorponção ou cessão. entre 3S esferas de Ravemo. dt

qadros de pesso:a1. bens e mSll1açÕcs. Il1Cd.ànte conv~os para trmsrerêncu roul o~ paraal dt

CIlCU'!0s e seniços. A implantação de todu as mocialidades de cooperação propolUS dcpmder;

SCIIPfe da vohmtana adesão das panes cuvoividu. respeJlJDdo--se a o1Utonotm& du unidades do
federaçio.

Como qualquer oorma le!aL as caraaerúticas desá: ÍII5àltIlO CIl'llCIlm ioo;e de um

.tualização que o comp.tibilize com. oecesadade de implamação de le:nicas de 3- voltada
para I eticiénCII ~ o dO$Ctop<Dho. Alem disso•• proprla modlltll7.lÇio polílica e sociai~

para I consolidação da distmção corre as esferas publica c privlda e para lomar lDIlS acurada

liJeaIizaçio pela sociedade CODlD eveotIIlIS abuso<

esubilióade 3 todos os s~rin~':':~ :,: ; -1-r:1::'}~.'I',,-::ic: "':--1.. nL~ aut:tqun!. e nu fuzldações.

fiexibilizzç.io desse m5tItuto. no~ :1':""'''''' m~ ~'':~ es:a se'1do proposta. permitznl a sua aplicaçi.

diferenC124a c g:raduaa.:z COlUor-ne 1':.' ':J!:-:.·~~"'1S;;':t5 I:]mtur;IClDm e de gestão de cadJ. le!IJ1l=lUo d

JdImz:ustI2çio. Sera. rtmbem. t::~~c:;!'" <!ljl:~lj;':': :;;rrt. ;!CJ.<pdo o mtereue publico. equlQOISI

.iItUJ;ções em aue se venf!qf1c ~:".-:,,:" ,o:.-"~ ::;·l .. ro..... ·'.
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Encaminlro a ... S<eretaria Menarem do ExcelMlll'uimo S<!nhor PrMidenre de
RepoIbIica relativa a proposta de emenda constitueional que "!dodifica o capitulo da

Ad1IIinistraçfo Pllbli<:.. acreJ<:ell1l nonnu às Di""",içOCs COlUtitueionllis Genlis e estabelecc

normu de tranJiçIo".

~J!:o se ;:,rO'pu~ô1 "':' -o::... ~.,. ~ ,.. r.' j:., -:t: .-: .. ~,~-"'':.- ... 8.-:e:u1e-se como suficiente

ma reguiamet1tlc:io em dct~ -;,,"~: ;;'. ~.''r,~' :·,:'·'e. ~1:j; "r. -:zu;gol'Íls que deseavot....am. fimçóe

exchuivlS de Estado e de !o:r-J\\ tir:.:á-,Irl.. p~;:;' o;" .- !:;-::~s f~~~rios. A escaltilidadengida permiDr

:I dilpensa do servidor por t%1ta gn'.'e c' J por csJ.ficiêa:a cie desemp:tDilo. IDCdiaIe process
adminí.a:rativo ou Judicial. A esubiJid:df: f!~:w:::vtl ,::omponara. J!ém das hipóteses amenores.

poaillilidade de desli!UDellto do servi';"r :lor ne::essidade da admiDi'ZXlu;io. decom:lllC de ex....
de: quadros 0lI de pto4:eSlOS de restI'Ut'l.r.tc:*o 1)~;:'''''.7At::!ouL

O noVO tf2.tameIlto ':c1l!C::1ào .: e"!t ... bilidaat teTZ 3IDa. como consequéa.aa

generilÜUcia. o.u legz.siJcões 'Jue ·...eT'::r J ·~:rJ.Í}Jme;ll;~r "O; dispositivos modificad.os. c
ímp:1muçjo dI! mecaJIJ51DOS de ~""ali.ll:~() d~ d~s.e2mle.ll!a dl)s -:e.<"Vidores. cOluempâDdo • pnvisio a
~hipótcse de a&namento do C:3I'!0 c:aueJes ·;asolÕ cc: ~"mpfovada e c:Dnt".uDIZ ÍIleÜCÍã1CÍl.

Avioo ... 1. 867 • SUPARIC. Civil

Bta.m.. 23 de agosto de 1995.

Em relação 10 d~i,!JlMDtc por De~~s153.d.tdeadmUlistratIvL ele podai ser IDOÚVla •

com V1SUS iI redução ou reestrUtUnçio de q12Cro$., O'.J para o Jte:Dd:imento .t0l l.iJ:Sa de despesa

com pessoal dewmmados pe.!.o art. 1691; COl'!mtUição e recentemente rep1ameDtados na Lt
COIIIpIcmemar D.' 82/95. Cumpre obsevar.• propomo. que o ÕIl1IS repteSeIIUIdo pdot pslIII cor

palDai tãce as receílu di.!noanreis Úet3 !:'1!e. çom e."a1'1mJa gravidade.. a nmiros Esw10s
Mumcq:rios que se vêem u:mo~5ÚJilit..ades til' :z::'t·~,=t::r~,;.:;. t'ropl:JU de !ovemo.

A concessio de$U 'JOV$ ::'~9.ltiv.. a-o ::t~dor será a~ d

limiuções ao seu uso aoUQVo ou ;J~uoOri.,.Asmm. o~o ocupado pelo servidOr desiipdo ser

IlDOlDI'icameme extiDto e lei co~l~tar podera ~u1ar cmeno, e saivap.udu adir::ioaIu

Ademais.. setI assegurada indeniDçio la setvidor~ -:anfol'1D8 gradação e cmêrios I sera:a deuJb.ado
em lei. DOS casos de d~o o.r ,..,..,.<!ode da adnDnisttaçio ou por iIlJIlficíéDcía d
~.

FICOU~~ res.u."-.ciL ~::retl::llO. J Jptica.çio dos disposíávol relativos

perda do c~!,o por necessidade ,d3l:in:5tr2tlVI no C:l50 dos servidores estaveis ocuomes de CUR'

efetivo. que desenvolvam anvi>:!;u!es exclusrvas de c~ldo. conforme \'erem a ~ deJin.idas ~
lewioIoçio.

o inJDImo da~ mmne:ada fui mosto. ptfMlIICioose_

~ de remuneraçio prD!'oroUlca1ao t_ de seMÇO. ate o~ do servid« ..

.:U!o de mesma Datureza ambuavz..\ relQeQU2eão or0005l1 \1Sa r~.:ofC3l' a sua viabilidade coa

tDJII1Iml:l:DlO destmaao a racilitar procl.Y..sos ae reot;~çãl)ê1am:msr;r:ltJVl1., podendo ser emprepdt

uemat1Vl.IDCUte ao aesli@'amcntlJ do se:-....·icT

T.a:mbem em r!'I;z::~'; ~o~ .-~::'?;.:.;;<~':''l: :;:.r;p:l ",;,.-:essl.o d.1 embilithde pr!)CUtou-se Wl1i

IIWS clara e determmmte '.·:c-':J:..::àl) oi mee:.:.~':'s .;~ :\ ~ .~~i::"C1. .:om a eX1gaaa de teaJ.i.uçio dt

avaliação do Servidor por cormssi.·: l':;·;-~..'ó3.c.t. O ;-:>::"! .~-: ..-;::::-: :"o~:ltorio foi eST.endido par.

cinco anos e:l aqUlSicão da ~s;.abdi,z.,a.C'. l) <:1':'': -=::-~ '~"':';'':-:'''.~ :I ava'i1ção do semdor po:

.:ormssio mstnUlda com esta :;naii~at::.

SiQ eSt2s Cleó'kl 2!:. S... Pre":.~~·,:, .......~ .....~l~ ""re 'io connmto prouoSlo dt

muàa.acu consutuc:mMIS 4'.:": ......"'.:-; ....~.-:.~ - '" '" ........ ::':'~::'';t: ~ras:it:i:r.l: em 'Oodero.K

iumIIDaato do d~oiviaMmto ecOllÕlllÍC~ e social. ,,:oD.IQlDte :lS direrrizes e objetivos de
p_ de 10vemO.

c=-c:=:.-.c-v..--.
CLOVIS DE BARROS CARVALHd

MiIlÍSll'O de Estado C1Iefe da Casa Civil
da~ada Rcptlblica

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I-RELATÓRIO

Através da Mensagem n' 886, o Senhor Presidente da Repúbli""

encaminha à deliberação do Congresso Nacional, com inicio de tramitação nesta Casa,

proposta de emenda à Constituiçio que objetiva ettabelecer diretrizes para a reforma do

Ípmdho do Estado, com enIise nos "principios e nonnas que regem a administração

pública e o regime jurídico dos semdores, tendo por finalidade "remover constrangimentos

Iepis e rever procedimentos relativos à admissão de pe,,,,al, política remuneratória,

eslIbilidade e descentr8lizaçio de funções e serviços p~a estados e municipios"

A série de modificações esta centrada no Capitulo VII • Da

AdminislraÇdo Pública, além de aditar nono.. às Dispo~ições Constitucionais Gerais e

llIItrU, de caráter transitório.

/',......-: . "--'
/ SELSONJó_

:\lia.... êI. Essado
dlr'JIIIàça
(

7-~

PEDRO SAMPAIO M.u..uf
:lfiaiSlro de Esatle

daFaasda

situar a crise do aparelho estatal como um. das faces da cri.., do

Estado, presente JlI da estagnação econômica brasileira dos últimos quinze anos, a

rãorma administrativa precQnizada pelo Governo, dentro do conjunto das mudanças

constitucionais propolÍtu à sociedade, tem em vista o revigoramento da cap.cidade de

gestio, de fonnuiaçio e de implementação de políticas públicas e da eficiência do ap3re!ho

do Estado para a superação da crise fiscal.

Por meio da reforma administrativa, esperam seus propugnadores:

_/Ir· f. /1
IqIIlIlOLD STJ:I'IIAHU •

:l'llaiscro de [nado i
da Prnidiaeia • AaIiItiIIda Social

• incorporar a dimensão da eficiência na administraçào pública:

• contribuir para o equilibrio das contas públicas:

• viabilizar o federalismo administrativo;

• enfatizar. qualidade e o desempenho nos serviços públicos.

J~
. Mbsis1ro do EIMlIe
do l'!I.oja_...0..-..

uniformizadores;

.. romper com fonoatos jurídicos e institucionais rigidos e
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Quanto à revido do regime juridico dos servidores. presumem seus poderio contar com regimes especificos de trabalho, além da a1tcmativa de rcintroduzir o

arautos conseguir: regime celetista, nas situações em que este for julgado mais conveniente.

.. recuperar o respeito e a imagem do servidor perante a sociedade;

- estimular o desenvolvimento profissional dos servidores;

• mclborar u condições de trabalho.

A lIliJisc ponlUal do conjunto do modificações alvitradas, à luz

do quadro comparativO cntrll estas e o tel<tO conJlitucional em vigor, permite destlCar as
seguiiJtes ob5efV&ÇÕCS extmdas da exposição de motives intenninistcrial que acompanha a

PEC ora em exame, ou feitas cOm bale 1ICSIa:

PUJa a admi\ir o l<:esIO de estrangeiros a cargo.. empregos e funções

públicas, nos caso. a serem dclinidos em lei.

A medida benefic:iari, em panic:uIar, u instituições de cmino e de

pesquisa, que hoje se _em do lIIJ&fI'IS c:onstitucionais que impedem a atraÇão de

especialistas estrIni!Ciros para aocupaçIo de fimções permanemes.

lnIroduz o processo aeIeIiw público, a ser regulado em lei, aplicável

aos casos de recrutarneIllo para adrissIo em emprego público.

A inovaçIo está voltada à seIeçio de empregados que nio contem

cem a prerrogaliva da cstabíIidade, ou às situações que exijam perfis profissionais

aIIamente especiaIi.z.ado OU experientes.

• 1In. 37, XXU

Destina até vinte por cento do vagas nos concursos ou processo.

seletivos aos lCn'idores ocupantes de CIlJlOS efetivos ou empregos no serviço público.

o propósito é oferecer uma "motivação ao desenvolvimento

profissional dos servidores".

- aIt. 37. xxm

Obriga a aprovaçIo, mediante projeto de lei e5pccífico, de qualquer

modalidade de reajuste, aumento (jtI conc:cssio de vantagens aos servidores, ativos ou

inativos e respectivos peDJioniSllS, da administraç10 direta, das autarquias e das

fundações públicas.

o objetivo é impossibilitar a conceuIo de vantagens pela via de

resoluções admimstrativu. conferindo maior transparência e utúfonnidade de procedimentos

relacionados às retllUDel'lÇÕCS no setor público.

- ,rt. 39, C.gul

Em. lugar do regime jurídico Ú1Úco, admite a diversidade de regimes

jurídicos para os servidores públicos, mantendo a previsiÓ de planos de carreira para os. .
servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Prctende-se. com isto, definir regimes difcrcnciados confonne a

natureza do órglo ou entidade a que se vinculem, de mo<\.o que as I\llffquías e fundações

-~ (supressão)

R.etira-sc a referência à isonomia de.vencimentos enue OI servidores

da~direta.

O terna serà equacionado como componente da politica de recursos

h"","?"s, e nio como direito subjcúvo do servidor. atalhando o. pleitos porequi~ de

vencimentos.

Suprime referência garantia da irredutibilidade de

vencimentos aos titulares de· CIlJlos e funções públicas (Dia dos ocupantes de emprego.), e

acrescenta a possibilidade de adoção de requisitos de idade para admissio ao serviço público.

A.mtura quanto às restrições ~,idade Yisam a imbir o ingrc.oso de

quadros envelhecidos que, em pouco tempo, façam jus aos direitos inerentes i

apoSCllladoria do servidor público.

(Embora Dio haja menção, a retirada do inciso VJ do art. 7' 

irredutibilidade de vencimentos - não se faz acompanhar da eliminação de igual garantia,

prescrita no art. 37, XV.)

-.11. 41, "saDul", incisos e parámfo$

Diz respeito à "flcxibilizaçio da estabilidade do servidor público",

em dois níveis: de fonna rigida, para as categorias que desenvolvam funções exclusivas de

Estado. e de fuma ilexível, para os demais funcionmos.

A csse fim:

(I) amplia de dois para cinco anos de efetivo exercicio o prazo para

obtcnçio da estabilidade;

(2) cxplicita a 'desídia' como modalidade de falta grave eDsejadora do

processo administrativo;

(3) prcvõ a "insufici!ncia de descmpcnbo" como mais um caso passivcI

da perda do CIlJlo;

(4) acmcenta a p<lSSiJ:ilidade de desligamento do servidor

estávcI "por necessidade da ldmiDistração pública, visaodo à reduçio ou restruturaçio de

qulldros, bem como a adcquaçlo destes aos limites fixados com base no art. 169" (IJlO é, ao
leIO da despesa com pessoal ativo e inativo);

(5) assegura indcnizaçlo ao scryidor estável desligado por fôrça de

qualquer das duas últimas hipóteses;

(6) dctennina a extinçio do cargo ocupado por servidor que vier a ....

desligado por necessidade da administraçio pública, ficando vedada a criaçlo de outro

para u mesmas funções dunmte quatro ano.;

(7) ressalva a perda do cargo por necessidade adntitústrativa, no caso dos

servidores estáveis ocuplllles de cargos efcúvos que desenvolvam atividades exclusivas de

Estado. defitúdas em lei complementar;
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(8) estipula a avoliaçio periódica e específica de desempenho do

servidor em estágio probatório, através de comisdo adrede constituída;

(9) revê o. instituto da disponibilidade, tomando expressa a percepçio

de remuneração proporcional ao tempo de serviço até o reaproveitamento do servidor,

para "facilitar processos de reorganização administrativa" ou como "alternativa ao

desligamento do servidor".

Remove a obrigatoriedade do regime juridico único abrangendo todas as

irlJlituíçõe.! de ensino rnantilfas pela Uniio, p&SSlJldo a admitir o ingresso de docentes por

COIlCW'SO ou processo seletivo público.

A providência insere-se no propósito de ampliar margens de

autonomia gerencial.

- art. 74 <ADCD

Até que seja promulgada lei propna, prevê que os processos seletivos

públicos poderio ser de provas, de titulos ou de provas e titulos.

-ut,75fAPeD

Enquadra os proventos da inatividade dos "agentes públicos" ou as

petISÕe$ que lhes forem correspondentes nos limites de remuneraçio aplicados aos servidores

ativos, de tal sorte que os te!o!' rl<;: :O' ....... - .... ~;.':- ('

obrigatoriamente os jnativ.~!'. ~:' "!"

Intenta-se. por essa r'O:'Ti!3. ,,~Jb:!izar a. itJ1cdiata reversão de situações

de percepçio de remuneraçi.o acima do tC'~o CC"5tjtUc.or~~,

Exclui da rnpótt~e d~ ~ ~ Ma: ~~'r!<.r:' r:~" neces~lIiade da administração

pública os servidores feder8is ql:~ ~~.~;~ , '..~"... .: ':'!rf~, tr::lTl't.....:rid2s pela União a

MUI ex-territórios.

Prevê a adoçio de diferentes fonuas de cooperação consorciada ou

conveniada entre a Uniio, Estados, Distrito Federal e Municípios, para a organizaçio e

gestio de fimçõcs e serviços. inclusive a possibilidade de íncorporação ou cessão, entre as

esferas de governo, de quadros de pessoal, bens e instalações, para tr.msferência total ou

parcial de encargos e serviços.

Segundo a Proposta, o dispositivo agilizari, através da remoçio de

empecilhos legais, o processo de redefinição de encargos e responsabilidades entre as

esferas federal, estadual e municipal.

. Asseguro " ~";:.,,: .

em exercício na data da promulgação ti~ r;;-·-" :"

- uI. 12 <PEC li:'!o,::\

.'~. '~. -:. " ~ ~~t"""'dt'res concurs~dos•

EUmina a exigência de aprovaçio legislativa para a criaçio de empresa!

estatais, quando decorrentes de cisio, fuMo ou incorporação realizadas no ir.1bito do

Programa Nacional de Dese5l&tizaçio.

Considera-se desnec:essirio .... controle pelo Poder Legislativo quando

aplicado aos processos de privatizaçio em curso.

Possibilita a ir.corporacio (lO, ol:.~é~~~ do respectivo Estado, mediante

c:onv&tio, dos servidores federnis l'lLiC ~~;:~ ...~," ó~so::",:·..,:,bt::éo <'l':vi:il!des transferidas pela

UniIo a seus ex-territórios.

Segundo a dil;~ir:I:'" ..~ .. , .:. ':. ;,:':11) Cz:piml0 r co Titulo VI do

RICD. a matéria vem a ~!l!2 ,=,"r:'~' '.': '.::t-:c .1 5~';':' adm!ssibHídade, na

qual . se compreende o exame. '"". ~ ..:~d'l '~rminõltiv:a, dos aspectos de

constitucionalidade. juridicidade, reg;l'}"!,!'l·::t;:<.:,:,· ! r: ... 1~":;j:CI1 :~~;~!z.li"'a. conforme explicita

o inciso 111 do ar, 53, combinadame'1t·.. .;t);"': ~ mci~ ; +~ aIt. 54, a;nbos da Lei Interna.

É o relatório.

Abole a exigência de aulDrizaçio legisl&tiva para a criaçio de JUbsidiárias

du empresas estatais, que tenham por finalidade desenvolver atividades relacionadas com as

da matriz.

Argumenta-se que a lIexibilizaçio virá conferir maior autonomia e

agilidade para o bom desempenho nas condições de mercado.

Sala cas Sessões, em ·'e

,.....

n· VOTO DO RELATOR

de 1995.

Estabelece a remuneração em espécie-do Presidente da República

como limite retributivo para servidores ativos e inativos e seus pensionistas, da Uniio, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, da .>;dministração direta, indireta e

fundacional de qualquer dos três Poderes, bem como pari os seus respectivos membros.

A aplicaçio dos tetos de remuneraçio dos servidores públicos

previJtos no atual leJtto constitucional, nos termos que instruem a Mel15&gem, 1'.... a

alcançar, de forma mandatória, os inativos.

A iniciativa presldenciaJ arrima-~ no permissivo do inciso Il do art.

60 da Lei Maior, tendo sido observacas as prescriçõer. regimentais para seu trâmite e

apreciaçio.

No estrito campo da técnica de elaboração legislativa, dos principios e

regras de produção das fontes jurigenas em nosso sistema de direito, pode-se assinalar de

logo que ela persegue caminho inverso ao da "desconstitucionalização" a1ardeada no inicio do

processo de reforma da Constítuição, desde que aqui se busca, ao revés, "constitucionalizar"

normas que, hierarquicamente, bem seriam editadas a nivel de lei ordinária, ou nem

haveria necessidade de serem materializadas como preceito legal ou constitucional,
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Nesta a.uentada, nio vêm à baila as razões de convencimento dissecadu

nas peças que instruem a PEC em questão, ou divulgadas, em versio preliminar, no

documento intitulado 'Diretrizes.da Reforma do Aparelho- do Estado', elaborado pelo

Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado.

Nem é nosso propósito formular juízo sobre a validade ou comçlo dos

pressupostos nos quai.., inspiram cada um.·das medidas e providêrn:.u desenhadas para

a nova arquitetura estrutural e juridico-insritucional projetada para a Administraçio PúbIiea

brasileira, através da série de aiterações pretendidas ao texto da Constituiçio.

Tar.1bém Dio se expõem ao crivo deste colegiado os resultados que ...

pretendelll alcançar por intermédio das mudanças em pauta, sintetizadas na idéii e no deoejo

de reformar o aparelho do Estai/", todas estas ordens de considenções afetas ao trabalho

subseqüente da ComissiD Especial que. vier a ser constituida.

Abstraídas u reflexões de tal naiurcza em relaçio a cada uma du

medidas que compõem o pacote de alterações constitucionais proposto pelo SenhOr

Presidente da Repíiblica, a presente análise nio prescinde, porém, de uma incursio sobre

a natureza, alcance e implicações das modificações colimadas.

Semelhante tarefa se impõe •em face dos balizamentos traçados ao
poder de emenda pelo § 4' do ano 60 do texto promulgado em 1988 pela Assembléia Nacional

Constituinte, constringindo a atuaçio do poder constituÍlite derivado de que se acha investido

o Congresso Nacional, bem como peja necessidade de estabelecer a interpretaçio sistetnítiea

ou com~arada, ã luz das disposições, dos principios e diretrizes que informam a Carta em

vigor.

Este cuidado foi recentemente enfatizado pelo preclaro ex·Presidente do

Supremo Tribunal Federal, Ministro José Néri da Silveira:

'Qua!C'ler que seja a denominaçio utilizada, certo é que
pressuposto para o processo de mudança na ConSlituiçio está, a tIntO,
o exercício do poder criado e definido pela própria Constituiçio, que,
assim, nela, encontra os limites de sua autoridade. Refonna,. emenda
ou revisão são manifestações: portanto, do poder conSlituinte instituido ~
por sua natureza, limitado; sem a plenitude criadora, pois, inerente ao
poder constituinte originano" ("Direito e Justiça", Suplemento do
"Correio Braziliense", 27.9.93, p. 3.)

Assim deve ser porque o temàrio das modificações encaminhado

pelo Chefe do Poder Executivo nio se esgota em si mesmo, dis~ado do contexto geral

du materi.. sobre as quais se projeta, visto que a estrutur" normativa adotada pela Carta

de 1988, a panir de modelos teóricos sobre a organizaçio do Estado e a garantia dos direitos

da Cidadania, sendo sistêmi.., rejeita a possibilidade de ação sobre segmentos especificos da

Constituição sem a conseqüente extensio de seus efeitos ao conjunto das normas que a

compõem.

Antes de prosseguir, e para fixar os titulamentos de certas

conclusões ou .assertivas adiante exanodas, cabe despretensiosa e concisa digressão sobre a

incidência da chamada "clausula pl!trea", acima referenciada, especificamente seus incisos I,

m e IV, que inadmitem deliberar a Casa a respeito de proposta de emenàa "tendente a

abolir: I - a ronna federati.a do Estado; (•••) m - a sep~racio dos Poderes; IV • o'

direitos e garantia; individuais".

(Nio e mister, por conseguinte, que a norma projetada colida

frontalmente com o direito positivo cor.stitucional: tanto baste que lIJJ!!i1 ª~
'essa conseqüência, que tenha o potencial de in1Hngência da Lei ~as Leis, na sua letra ou na

sua modelagem ou concepçio normativa.)

Assente que as formas de inter·relacionamento dos Poderes do Estado

se fimdamentam na conciliaçio da i11dep<nd<ncia~ e da hqrmonia .ntr. 'i

especificamente quanto ã teoria da divisão de poderes costuma-se apomar seu dúplice

fundamento na .,mcializocào. funcional, que significa uma funçio para cada órgão, e na

independência orgânica que su~ a ausência de meios de subordinaçio ou interferência

de Poderes. contrabalançados apenas pelos mecanismos de "freios e contrapesos". nos quais

se incluem o dever de fisca1izaçlo e controle recíprocos.

o eminente censtitucionalista Prof. José Manso da Silva (in "Curso de

Direito Constitucional Positivo", 6' id., ·págs. 97/98), em lapidar magistério sobre a

independência e a harmonia entre os Poderes, ensina:

"Á harmonia entre os podtru vtrifica--se primeiramente
pelas normas de cortesia no trato reciproco e no respeito às
prerrogativas e jacu/dotks a que mutuamente todos têm dir,ito.
De outro lado, ClJbe tlSSintJ/m qu. a di~islkJ de funções entre os
órgãos do ptXkr nem sua irllÚpendincia são absoluras. Há
illltrftrincias que vísam ao estabelecimento de um sistema t:k freio e
contrtlpl!sos, à busca do equilibrio n.c.ssário à realização do bem da
coletividade e indispensirvel [X1Ta evirl11" o I11"bitrlo de um em
IÚrrim'nlo do outro ••specialm.nte dos governados. "

Após listar J'emplos do mecanismo de freios e contrapesos.

caracterizador da harmonia entre os poderes, prossegue:

"(...) Tudo isso demonstra que os trabalhos do
legislativo e do Erecutivo espeCialmente. mas também do Judiciário,

SÓ se desenvolveriJo a bom lermo, se 'SSI!S órgãos se IlJIbordi1ltJlYM
ao principio da ht1mtoIIia, IJI" niJo sigllifiClJ neM O domi1lio de 11m
pelo outro, nem a llSIIlpOÇÕO de Cllribuiçôes, mas a verificação de
f/W, .nt1Y .I.s, há de Iti:rvw COlUCi.nI. coIabaraçiJo • cOlJlrO/.
reciproco (qu., aliás, integra o mecanismo), para evitar distorções •
de8llll1ntitM." .

Em tal caso, a deaatmonia te verificarà, por exetnplo, quando se

acreoçam as atribuições, W:uldades e prerrogativas áe um em~ de outro, OU se

eucabe o poder de controle externo de um sobre outro, mormente se por obra de

modificaçio adotada pelo Congresso Nacional, no exercicio do poder de emenda da Lei

FIIIIdamentaI, e nio de uma Assembléia Constituinte.

No tocante aos direitos garantiu individuais, li seu turno,

pteValece o entendimento de que sua enunteraçio nio se esgota com a pauta dos

direitos dítos floadameatais, aqui compreendidos também os direitos sociais e poIítíeol, nem

te delimitam pelo esforço de clwificà-Jos dogmítiea ou sistematicamente.

Semelhante concepçlo radica nio só na construçio doutrinária, mas

adYém da norma contida no § 2' do ano 5' da CF, que expressamente rcsaaIva: "Os

dinltOl e prutias elpralOS 11_ Coastitaiçio nio 6C1lt_ outros dfCOrrtnt.. do

fttIme e dOi priadpios por ela adotados, on dOi tratados int.......ioJItis .... que ..

Repílblica Fed_tlva do Brasil Hja parte", sem necesaidade de abrigar opinilles

rapeitáveis, mas de ordem jlunaturalista, que advogam a ~ência de núcleo de

direitos indisponiveis, acima e independente de seu reconhecimento pelo ordeaamento

juridíco potitivo.

Uma visão adequada do tetna dispensa, ainda, a exata earacterizaçio do

que sejam 'direitos" como categoria distinta das "garantias', mesmo vinculando os

primeiros a disposições declaratóriu e as segundas, a disposições assecuratórias, ou

seja, aquelas que, em defesa dos direitos, limitam o poder, consoante o magistério de

Ruy Barbosa, porquanto mesmo as deoominadas garantiu exprimem, em certa medida,

uma prcstaçio declarativa.

JOIé AMnso da Silva (op. cit.) anota que o conjunto das garantias forma

o sistema de proteção dos direitos fundamentais; caracterizam·se aquelas como imposições,

pooitivas ou negativas, aos órg!os do poder pUblico, limitativas de sua conduta, para

auegurar .. obJervincia ou, se for o caso, a restauraÇio de direitos.

Aprofundando O estudo, tem-se que tais garantiu deadobram-seem

Z1ll1Il!1iJ;Is. COIU1jlUCionats J:tlIli,L que se inserem no mecanismo de freios e contrapesos dos
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poderes e, UIim, impedem o ubitrio e constituem salvaguardas aos <lireitos humano.. e

~ CtIII.l1jIuciº'!!!Y~ que do os inJtrumentos para a tutela dos direito..

eslItIdo, poi.. a serviço destes.

Qualquer proposta de emenda ou de reforma não pode esbarrar, por

concludo, noa· direitos garantiu individuai.. ou itingir, por SUII conseqüências

pqvjaiveis, priDcípios como o Pa isonomia e o da segurança das r~ jurídicas,

CII*iaImente no que tange'à igualdade de tratamento para as situlÇÕes iguais e à

tIIIbiIidade doa direitos subjetivoa, constantes, o .primeiro, do "capul" e do inciso I e, o

aeaundo, do inciso~, todos do art. 5' da CF.

também merece destaque a a.uertiva de que os priDcípioa fundamentaiJ

lIelocadoI DI COIlItituiçio subordinam todo o sistema de normas, COtIIIitucionais

OU inhconslitueioftais, eis que do eles, em verdade, o mandamento nuclear do sistema

jurldjco e condiciolWl1 to<fu o orclerwnento e as fontes de produçio do direõ.to positivo, no

EIlIdo DemocritÍco de Direito.

Para Gomes Canotilho, in "Direito Constitucional" (p. 161, 4' ed.,

Editora Livraria AIrnedina, Ponuga1). os principios fiJndanlentais de qualquer ordenamento

CClllIIituciona do os defiDidores da fonna e da estrutura do Estado, •os estruturantes do

..... político e' OI caracteriDdores daf~ de governo e da organizoçio poIitica em...,.
. No cuo da Constituiçio de 1988, ao que diretamente interessa a estai

llOIlIideraç6ea deslacam-se do rol de PtitlcipiOl fundamentais o~ o i!Imlim.
O l!empsrjtjçg (que preaupOe, dentre OUtros, o direito à igualdade e à aegutInÇa jurídica), o

.. lâdIdauiI. o da R!!II'ICIp dos l't1dsrta o da nlo:disajmiDICIo o do~ Illl

díailaIft"!dI!D!2!IIja dllI§IlIAhIImaua etc.

I>emarcados os limites a que se sujeita o Poder Constituinte Derivado.

lqIlIie que, na conformidade dOI patàmetros fixados pelo ordenamento constitucional,

poderá revisar ou emeodar a Lei MagDl, p....·se a analiur, de forma itenizad.. na ordem

.. que se apresenlaln por artigoo, o conjunto das modili~ consubstanciadaa na PEC
173195.'

A idéia de afutar o óbice ao aproveitamento de estrangeiros no serviço

llliWico c:omempla a demanda daa instituições de educaçJo. de ciência e tecnolosia- A

aIlCII1IIIiva afiaurar·...i.. entio, adequada porque abre a possibilidade de ll:eSSO a quadros

di dilínnles nacionaJidadeo, condicionada entretanto a autorizaçio legal especifica, em

av. ediçlo o legialador ordinário deverá considerar, c 'ttIIIlente, entre OUtros aspecto.. a

recipnlcidade de tratamento ?e outtos países em reJaçio aos brasileiros.

A esse respeito, preliminarmente, impende anotar que, quanto ao

dIII;Ido aproveitamento de especialistas, pesquiJadores e professores estrangeiros peIu

_1IIIi-.idades e instJtuições tecnológicas ou de pesquisa, o empecilho está sendo

-..ido por Í1ltmlJédjo de outra Propçm, aprovada recentemente em primeiro turno pela

CIIaara doa Depu.tados.

ReIiro-me à PEC n' 1aiB, de 1994, et!io primeiro lisDat'rio é o Sr.

Deputado Sérgio Arouca, que pretende .permitir a admiasio de profeoaores, técoic:oa e

cierltislU estraugàros pelas lIlliveraidades bruiIeiru e conceder~ às ioIliIuiçlleI

de peaquiaa cientifica e teeDoI6sica".

A PEC em refer&Ic:ia adira doiJ parigrafoa ao an. 207, na pule da

EducaçIo (Capítulo lU do Titulo VIU). med dos quais se flII:ulta às lIIIivInicIIdeI e

inItituições de pesquisa c:ientffica e teenoIótlica a admisdo dos profiaiocIais em apnl9O, 'u
fonna da lei', sem tIIOdificor a~ t-..I do inciJo [doan.:37.

Em face da emerg6ncia da !"EC 182194, faz.ae indíJpesIIlIwII até

~ a eventuai prejudicialidade desta pirte.da PEC n' 173195, i luz das rqru

lIl&mplIdu nos vúios incisoa do lIt. 163 do Regimemo Interno.

AJIalisando.se a questio em foco, chega·se à COIICiusio de que 

embora os objetivos ~s pela PEC 173195, ora em exame, tenham sido a1caDçadoa

por intermédio da PEÇ 182194 (mesmo, por enquanto, sem ~ &<:bar compIelo ....

JlIOC8IIO jurigeoo) -, a Jlri-ira teoa alcaace maior qa.. a aquda, tanto l"'t se

estcoder a~ outros proliuiollaiJ, que DID lá oa do magistério, CQlIIO por abranger

-.-, -PftIOI e fallÇ6el públicu. NIo do, wim, proposiçlles id!uticu.

Em la! hipótese, deixa de configurar-se a situ&Çlo prevista, 110 inciso I

do art. 163 do RICD, motivo pelo qual, ftldaaUI.....te, DID se pode ter por

prejudicada esta parte da PEC 173195.

Quanto à fonnuiaçlo em si, preconizada para o inciJo I do art. 37, cabe

inicia/menle ressaltar que ela se apresenll de6ciente ou imperf. porque:

(1) DID expliâta o cariter de lei federal, in casu, dado que só à UniIo

compete legislar sobre matéria que envolva nacionalidade, cidadania e naturaIizaçIo;

(2) faz transparecer a neceuidade de autorizações legais em cada

cuo específico, cotItribuindo para empemr simples ato administrativo ou implicando a

proliferaçIo de leis autorizativu.

AIán CÚ\ nteasídade de conformar·se ao sistema conati~ o

preceito deveria harmoni2ar-se com o inciso U. no qual Dio há refmnci& à admissio para

"futlç6es públiw·, DID só porque estai sejam o gênero, de que "eargo e emprego' do

esp6cies, como também porque a expressio"cargoa e empregos" esgOl& li pouibilidades

de ocupaçIo no serviço público, sendo u chamadas funções comiS$ionadaa ou gratificadaa

viDcuIadaa ao exercicio de um ou de outro.

(A retirada do termo "funções" evitaria, adert&ais, o abuso da criaçIo

de tabelu a _ preenchidas sem o COIICUtIO público, expediente imaginado para

coutOrDar, por via obIíqu.. a exigência eentida no. inciso fi do art. 37.)

'Sucede, portni; que, mesmo abstraídOl os óbices fol1tllÍl, a medida

em cogitaçlo se revela inaceitivd ao divergir, por via re/lexa, da matriz constltucional

_ no campo dOI direitos poIltlcos.

Com efeito, o direito à admissio aos cargo~ PÚblico.. como os dirdtoa
que outoigam capacidade eleitoral ativa e puev., ou a legitímaçio para ajuiur lçIo

pofIlIlH, compilem o elenco dÓs .clwnIdo6 direitoo poIltlcos do cidadIo bJUiJciro, como

expreuIo da cidadaaiJo.

Direitos politicos do aqueles atlibuídos ao indivíduo COIllO cidadio, para

COIICOrrer à atividade do org&llÍJlno político da naçio. No dizer de José AfOllJO da Silva

("" cit.), cidadania é atJjbuto político decorrente do direito de participar no governo. Esta

também é a liçlo de Joio Mendes (D/TI/to Judiciário Brasikiro, p. 3). Deste modo, quem

nlo está no gOlO d_ direitos DID pode exercer cargo ou funçIo pública.

A excIusio dos estranBeiros da investidura em cargo público prende-

se a razlles de ordem hiJtórico..cons pela _ mesma do cargo público. O
direito de ~lo é um direito politico, que o estrangeiro não tem por nlo perteIlcu i

CClCIIIItIÍdade política brasileira.

Este é um ensinamemo amigo, conforme se vê em Joio BIlbaIho

(Cotutitll/ção Federal Brasileira, 1902, p. 339). O administrativis português Mat'celo

Caetano afirma, a sua vez, que:
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Preliminarmente aqui também importaria harmonizlr, sob o ponto de

vista di técDita oa di elaboraçio JeP1ativl, o preceito em leis com li regras cogitadas

para os incisos 1 e II do citodo an. 37, dado que nio se coaduna com esias I exiflÔDcll de

"lei complementar" para dispo< sobre JSpecto especifico da regulamentaçio a ... baDcacla,

via 'lei ordinário', I fim de reger u formu de r DO servivo público.

" elll pnnt:1[1/o, o uvr:icio de fimçiJu p1ibllcas í
objeto de UIII direito polilico e, c-...IÓ os llllCionai& goMIIfI, 110_

pim. dos direitos polilicos. só a elu Mria JM1'1IIitido o~
du6as fimfiJes." (''Mt1mIaJ de' Direito Ádmhrislrativo~ 3' M.
p. .f55.)

Ora, a Constituiçlo de 19111. veda expreuameme OI direitos

pollticos ao. esttaIIgeiros, ao que oe extrai dos arts. 14, fi '1.0 e 3°, 1, e 1~, 1: Por CIIUO

lado, a perda da Dlciooalidade aàmta a dos direitos politico.. segundo o an. 1'l, § 4',

ÍIlCÍJOJ 1elI, da mesma Cana.

Nada obstlnte, prioritário será considerar

constitucionalidade da pretendida reoerva de vagas.

I questio da

A concessio ao estraJI8eÚO do direito de _ lOS WBOI e funçlleI

públicas geraria, entre outras antinomias, a siwaçio eodnílaIIa de um bruiIeiro perder o

C&riO ao optar pela naturalidade estrIIIgelra e, depois, voltar I ele COlIIO~, ou o

JlIIlIdoxo de dever lealdade I duu naç6eJ com li quais mantenha o vínculo do míDIa
público. lISO sigoifica que aio te pode a1knr o Irf. 37, 1, __ • cornspoacIeaU

mlld__ dOI dispositivos que trltaIII dos dinltos poIitleos e da 1IlIClou1idade.

RAocorde-Je que. ConstituiçIo 'FederaI, lté 19118, nio vedava ao

fIIlrIIlpiro o exen:icio de emprep p'bIko e I respoetiva aposentadoria, dado que, na

espécie, a dureza jurídica do VÍIICU10 é meramente contratual, e nio legal.

-.wio, critério que lO alterou com I Carta de 1931, de forma pouco COIIJeIlliMa com os'

pr6priOI imcRues JlaCioIlais, ao que lO viu, por afular I possibilidade de contar com quadrol

npeei0üzados de proced6Dcia extelIlI, de que taIIIo carecem a Li!ncia e I Tecnologia em

-pais.

Semdbaute silUaÇlo recomendaria excepcionar os emprqos públicos,

\'llIIaDdo-Ie • discipIíDa COIlJIiIucional 1IIterior, ... ewmeraçio do inciso 1 do ano 37,

pruvidIncia de que, DO enlalIIO. Dio cuidou I PrçpoIIa e, por envoI_ opçio de mérito,

exIrapoJa li pouibiIidsda tqIimealaia delta Rdatoria de acudir U reivilIdicações setoriais.

Minha opiniio é, por C<lIIIOll"inte DO sentido da supressio desta pane da

Proposta por ÍIlcolIJIitUCiO já que _ conua OI direitos politicos dos brasileiros,

direitos de cidadania, que estio _ OI direitOl Iimdamontais plOlegido~ pelo IR. 60. § 4°,

inciIo 'IV, da Lei Maior.

A tanto, ofertamola Emenda n8 1, anexa.

A introduçlo da figura do J1f'O"sso sell/ivo p1iblico, a ..r regulado em

lei, I que se subordinará I admissio o;m e1ll[Jrtgo p1iblico, dci>ca pendente de normstividade

posterior I apm:iaçio sob"'; I fonlll, OI requisitos, o. fins objetivado. com I inovlçiO.

Como referencial, tem-oe apenas o preceito transitório alvitrado para

fiptar como ano 74 'do ADCT, no qual oe põe em destaque s possibilidade de aseleçio

-.mir... I exame de tll1llos, deixando o campo livre, destarte, para malferir·.. o

príIIcipit' da impusoaJidade como também O da moralidade na gostio pública,

-..nizIdos 110 'caput' do ano 37 da Lei Maior.
Por outro lado, I lei que regulará o processo seletivo d.-á ""

editada 'pela entidade federativa intmsuda, preservando-oe I IUtonomil e I competencio

de que cadIo "'tal dispõe para orpnizar.... JegUDdo I Constítuiçlo e li leis que adotarem.

Tal como apreIaIlIdo, pois, erllbors relsaltando que a redaçio do

ÍIXioo li Dio permite conhecer objetivamente I natureza do processo seletivo público,

Dio vislumbramos ófensa • Constituiçio Federal nem óbice à odmissibilidade di PEC,

110 particulsr.

- la. 3Z:XXU

o inciso I ser aditado ao an. 37 eSllbelete exceçlo ao princípio da

VÍIIcUlIÇio da investidura (ou admilJio) DO setviço estItI1l concurso público (ou a processo

seletivo pIiblico), d. que traia o inciso II do mesmo artigo.

PIl'Ifrasesndo u 1OO!aÇões de Pinto Ferreirs, em teUS "9mentáriOI á

Carta de 1988, o direito de ,cessibirldode aos WBOI públicos é resu1tInte do príIIcip;" da

iguo1dade de lodos diante da lei, CIrJCteristica do Estado Democrático de Direito em

-.nu I ipaldode poIilica em ipaldade de oportullidades.

A ConstituiçIo só permite ICOIJO I cargo ou emprego público por meio

de ""..na públko, isto é, aberto o todos os brasileiros, em todas li ótbitu de dccisio e

em todos os Poderes. No liçlo de Palbares Moreira Reis, profesaor de Direito

Constitucional da Univetsidade Federal de Penwnbuco:

"UIIla regra t[In wnha o r,estrlngir o acesoo a
de"rminados cargos apenas a já servidores {e, dirlamos n6s.
talIt1Jhtj, contida elll edilai,. não pode se referir a eatICtIT'SO

público, mas sim a 11m proceMD seletivo intemo, não ac,ssitJel a
todos os brasileiros, ou seja, selll conformidade ao que preceiltla o ar/.
37, 1, da Superlei. Essa' reSllrva de vaga.f, pois, não pode
prtJSpU01', por ser discrlminaJória, restritiva ao direito dos
candidatos ao concurso que, por ser p1iblico, é aberto o todos os
interessados devidamente habilitados à inscrição. NiJó tim os tribunaJs
aclito Mm mesmo a concusõo de certas vantagens a tÚterminadas
pessoas ou eategoriasfunciooais, no m""""to da inscrição. &ria, sem
a _/fOr dúvida, a crlaç40 de priviliglos, genmdo UIll mecani:mw de
desigualdade entn os participantes. /nccnstilUcionaJ. portanto.•
("Direito e Jusliça~ SIlpk_nt() da "Correio Brasiliense n, J~8.9.f, p. 6.)

A Proposts, .entretanto, vem exalamente privilegiar o ocupante de

cargo ou emprego público, em relaçio oos demaJs candidatos', os quais, ainda que melhor

classificados, poderio ser preteridos em fàvor daqueles para os quais u vogu foram I priori

reJe2Vadas.

(Observ.... qu., o ..... efeito, o soluçlo poderia ser, COlTewnent.,

substituída pela sintples contagem do tempo d• ..mço como titulo para efeito de seleçio,

o que dispensaria oté rever o texto constitucional.)

Sabe-ae que a medida em lell surgiu como sucedâneo à reíntrodução

dos processos seletivos internos, o denominado instituto da. ascensão ou elev&çio

funcional, como formas de provimento derivado, que se prestanrn a conhecidos abusos e

deformações.

A despeito de r_ o UJWlto para lei posterior, a abertura

iDdiJcriminada I quoIquer servidor, que plJlllá I IOf beneficiário da reserva de vagas, seja

qual for seu níve1 ou categoria e o p1sno de carreira I que palelIÇI, ou ainda independente da

Unidade da Federaçio I que se viDcule, parece comprometer o príIIcip;" constitucional

expresso no "caput' do ano 39 quanto • adoçio de ptaa.. de eornIra próprios para OI

servidora da administ:raçio pública direta, das lUtItqUiu e fuDdoções públicas, tanto da

UniIo COIIlO dos Estados, do Diltrito Federal e dOi MuniQpios, no âmbito de JUU

lllIpeClÍVU competbÍcill

EIcusando-nos, como já~~ O início, de' examinar I

COllWlliõocia ou I propriedade. do critirio adotado aob O eoccipo de estimular o

duelfVOl1li_o J1f'C1issionaJ, leria licito imsplar que, embora pendente de

regul.mentlçio, O inciso acrescido lOIIIOIIte poderia ater... á hijlóteae de ocupantes de

....... efetivos ou elllprqos vlaealodoo ao _ Iis_ ou plallo de caJTeiro,

uaumindo, pois, I feiçlo de provimento derivado. N_~ o COIlCU1'IO seria interno, com
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abertura de vagas para collCOlTelltes extemoJ, o que, todavia, contraria a motivação e o

objeto da Prtlposta.

Tal como concebido, ladeaIIdo o principio da iIollOlDia ("capot" do art.

S· da CF), o confronto está caracteríudo pela adoçio de sistems desigual de acesso
ao lerVÍÇO público, na medida em que se desIaQ pen:entuaI de vagas para quantos já

sejam ocupantes de cargos e empregol públicos, em clara confusio das formas de

provimento originário e derivado, villO que o requisito esseÍIciaIa qualquer processo seletivo

é o tratamento isonônúco dos concorrentes.

Nem se procure jUJliJicar a inclu!Io do inciso XXII ao art. 37

comparando-o com o inciso VIII do mesmo dispositivo, que concretamente também

contempla resetva de Wgas em fàvor de deficientes, pois, quanto a este último, a toda

evid!ncia, respeita-se na substincia e nio na forma o principio da iIononúa que, logicamente,

pressupõe tratamento desigual para Iltnações intrinsecamente desiguais, como a

ocorrente na espécie, perfilhando a magistralliçio de Ruy.

Isto pollO, convencer-sc-á o intérprete quanto á dissensão do

preceito com um dOI mail relevantes princlpiOI constitucionais e franquias democráticas

COnsagradol na COOllituiçlo, circuOllineía que justifica a EIIIClIda 0° 2, mexa, para

cxpungi.Jo da PEC sob a eiva da inconstitucionalidade.

• art.37,xxm

o acréscimo do inciso tem a nitida finalidade de sujeitar a POUtiCI

rClllllllCl'alÓr do pessoal dOI serviçol técnicos, administrativos e auxiliares ·do Poder

LegIslativo à cdiçio de lei, com allUlçio do Presidente da RcpilbU"".

A providência està relacionada com a alteração pretendida através

doi arts. 4° e 5° daPEC nO 174, de 1995, igualmente de iniciativa presidencinl, ora~

em aprccinçlo na C.... que modifica ... disposições do Titulo N • "Da Organíza\'io dos

Poderes", atingindo os arts. 48, pelo acréscimo do inciso XV, e 52, com a alteração do

leU inciso XIII.

o argumento apresentado é o de que, por essa forma, fiClli

impossibilitada "a conC<lPio de VIUltagens pela via de resoluções administrativas".

om. primeinunente, a aleaação não tem pertinência com a situação

das Casas do Con~ Nacional, em cujo ânibito as resoluções têm força de lei ordinària

(art. 109, inciso III, do Regimento Interno), íriscrindo-se entre ... normas esP.CCfficas do

proc:esso legislativo por disposiç1o constitucional (mciso VII do art. 59).

Em segundo, dito inciso vem estabelecer novo controle do Poder

Executivo sobre o Poder Legislativo, através do exercício do poder de lIUlçio e veto

sobre as questões remuneratórias do seu pessoal, malferindo o principio da

indepcodêncin e harmonia entre os Poderes.

No caso em tela, itnporta ressaltar que a proposiçlO sequer se

qualificaria ao trâmite legislativo reauJar, por dissentir do principio inscuIpido no art. 2° da

Lei Maior e atentar contra a garantia expressa no inciso mdo § 4° do art. 60 da mesma Carta.

Sob esse prisma, conforme ficou antes ...sinalado, . é bastante que

.o preceito "tenda a abolir a separação dos Poderes", que tem na autononúa de gestão dos

seus quadros de pessoal um dos pilares, do Poder Legislativo, preservado historicamente,

salvo cuno interregno havido por efeito dos atos de exceção durante o periodo autoritário,

que a Carta de 88 sepultou.

\
De mais a mais, a concessão de vantagens pela via de resoluçõ""

. adnúnistrativ.... gerando despesa pública, já no sistema constitucional vigente, carece de

qualquer fundamento legal. posicionando-se à mercê dos meios de controie interno e e><lemo

ou judiciais.

Não bastasse.' a proposta, como elaborada, não confere ao Poder

Legislativo a Icgitinúaade da iniciativa legal na matéria, muíto menos em caráter privativo.

como o faz em relação aõ Poder Executivo (art. 61, § I", inciso lI. letra "a") e ao Pode,

Judiciário (an. 96, inciso I!, letra "b").

Quanto à conhecída reivindicação dos Estados, cujos govemos se

debatem com dificuldades orçamentárias. em parte atribuídas às distorções retributivas de

servidores .dos seus Poderes constituidos. ninguém ignora que o descalabro se construiu

com violação das regras em pleno vigor, que dizem dos limites remuneratórios do pessoal,

aplicáveis aos vários níveis de entes estatais. cuja correção obviamente passa pelo

cumprimento dos preceitos constitucionais já postos, e por fazê-los respeitar, não pela

alteraçio destC$, na equivoca e hilariante suposiç1o de sanar a vio!açlo da lei mediante

nova lei que a substitua.

Além do conflito que enseja com O principio da separaçlo dos Poderes,

este inciso xxm projetlldo ren.cle á lei específica o que é determinaçlo constitucional. Ou

seja: pretende desconstituciona1izar o an. 37, inciso X, da Constituição, "verbis":

"Art.37 .

x - a revisão gend da remuneração dos servidores

públicos, sem disIinçlo de indices entre servidores públicos civis e

militares, far·.... sempre namesmada~"

o primeiro fato que se deprecnde do dispositivo constitucional

que, quando se trata de remuneração, a revisão periódica é geral, isto é, destina-se a

todos os servidores, civis e militares - ~r isso que mencionados dispositivo constitucional

parte da Seçio 1, intitnlada "Disposições Gerais", do Capítulo VII ("Da Adnúnistração

Pública") do Título m("Da Organizaçio do Estado").

Quer isto significar qu~ ~ # aprouve ao Constituinte originário

organizar o Estado de tal mIUleira que seus servidores, civis e núlitares, tivessem revisada

sua remuneração em um mesmo momento e para todos, ~ndistintamente.

Além de contrariar uma cláusula itnperativa da Constituição, a Proposta

em tela pretende transt'ounar a revisão gem] em especifica e casuística. ou seja. descia que se

faca uma lei para cada eJevaçiQ ou reajuste de todo tipo de retn1>uicão. Haveria.

assjm. uma elevacio ou reaiuste diferenciado para as diferentes categorias de

funcionáóos em éooca.s e até Dor motivações diferentes,

o dispositivo do ano 37, X, da Lei Maior, ta! como está formulado, não

pernúte a proposta' do inciso XXIII, feita pelo Senhor Presidente da República, por

inconciliável com as garantias fundamentais previstas no art. 60.

Rccomend'vel, por conseguinte, na espécie, a supressão do dispositivo

em comento, providência de que cuida a Emenda nO 3 anexa, por afronta à ordem

constitucional em vigor, sob dúplicc objição: 1°) ao alcançar indistintamente us três

Poderes, atenta contra a independência do Poder Legislativo, já entronizada na Carta Politica

e da qual só poderá ser despojado por efeito de outra Assembléia Nacional Constituinte; 2°)

ao possibilitar revisões parciais e não conconútan:es dos estipêndíos dos servidores

públicos, ofende a garantia inscUlpída no inciso X do art. 37 da Lei Maior.

- 1ft. 39, "caput"

A alteração faculta a .doçlo de regímes juridicos diferençados,

restritos aos servidores dos entes estatais de cada esfera da Federaçlo, ficando excluídos
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OI da sdministraÇlo indiretl; e, simultsneamente:obril!& .. instituição de planos de wrein

P"'" aqueles e P"'" os servidores du IUtarquiAS e fimdações públicu.

N.. realidade. a imposição do Regime Jurídico Único peia Cana de 1988,

de fonna. indiscriminada, abolindo a coexistência do regime estatutário Com o celetista,

tnIduziu uma inVJ!io de competência e da IUtonomia dos entes fedeflLdos, em desprestigio

do princípio federativo.

Poder-se-á também censurar o haver afetado o interesse público, ao

emnder genericamente a todos os servidores, Por via de conseqüência, u regras

especws de pmteção própriu das atividades típicu de Estado, ou relativas à inatividade e à

CSllbiIidade, peculiares ao regime estalutário, nu situações nas quais este nIo se

recomendaria, produzíndo rcsulllLdos indesejados e contraproducentes.

Todavis, sob ouo ótica, revel...se igualmente insuslenlável ..

situaç§o pretérita na qual conviviam servidores sob duplicidaae de regimes jurídicos,

realizando idênticas ou semelhantes tarefas, no mesmo órgio ou entidade da administraÇio

pública, situação cujo rClorno se prenuncia diante da a1leraçào alvitrada, o que será obviamente

objeto de retlcxio pelo colegiado competente, no caso Comissio Especial

eventualmente constituida.

A admitir-se a mudança - eis que, sob o ângulo da admissibilidade,

inexiste empecilho para recomendar-se O contrário, salvo em relação aos atuais servidores.

do que trataremos a seguir - tomar--se-á necessário, panr. • c:oncomitantementt,

adequar divenos OU!rOl preceitol da Lei Maior que hoje se aplicam de forma

aea.érica ou unirorme a "servidores" ou • "KI'Vidores públicos". sob o pressuposto do

Regime Jurídico Único, a fim de explicitar a que tipo de regime jurídico se referem, em cada

caso, se têm pertinência com cargos e10u empregos públicos, com fuocionátios e10u

empregados públicos, com vencimentos e10u salmos.

Tais dispositivos, Ror ora em número indefinido (já que depende

do que, a ....peito, decidir a Co,nissio Especial), serio afetados, por via reflexa, em

virtude da diferenciação de regimes jurídicos, dado que não mais poderio, em todos os

casoo, aplicar-se indistintamente a servidores que não estejam jungidos ao regime legal

eslalUlàtio. É a hipótese de alguns incisos do art. 37, dos artl. 38, 40, "csput", 61, § 2', fi,

"c", 84, XXV, etc., cuja redação terá que conformar-se á alteração determinada pela Propolll.

A tanto, dependendo do que, so..:e o teina, deliberar a Comiuio

EspecW, deveni esra oferecer emenda conseqüente, destinada .. conciliar os vários

pnec:eitos atingidOl pelo DOVO "caput" do art. 39t a fim de que fique explícito o exato

alcance da norma em face da divenidade de regimes jurídicos que passariam a coexistir

sob .... império.

AIán d..... corrigendas, meramente conseqüenciais e

CODdiciONd.~ porque dependem d. dcgslo de Mto subsíste a constatação de que a

IlII1C1uça de rqime juridico IOmente podeni incidir, compulsivamente, em relaçio aos

NrYido.... admitidos • partir d. promulgação da Emenda Constitucional, apenas

fil:ultando-~ 101 atuais a opçio por 000 situação legal de uabalho, sobretudo quando

eslOUtro regime declatadamente se volta para inslabiliz.ar sua relação ou vinculo com o

Estado.

Dita reuaIva peremptória rcsulta da constatação de que a imposição

de regime jurídico diverso a quantos se acham preseotemen~e sob o R<gime Jurídico Único,

com uma pauta de direitos e obrigações nIo exatamente equipolentes àqueles que venham

a IOf instituídos, repreoemará, de forma induvidosa, a vulneiaçio de direitos e gmantias

indMduais, colocado.. poréni, sob o abrigo da cláusula péuea.

Portais r JZÕOI,ofertamos a Emenda n' 4,anexa.

.~ (lapt'Ulio)

A llOrlDa COtIIlaDle do § l' do art. 39 inexistia nas Constituições

precedenIes. O direito COIIIlitucionIl aotetior previa norma parecida, limitando-se a dispor

quo os vencimentos dos cargos dos Poderes LegiaIalivo e Iudiciário não poderiam exceder

aqueIeI pagos pelo Poder Executivo para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas,

regra hoje reprodu2ida no ÍIICiM XII do art. 37.

A eliminaçIo do preceito apenas vem demonstrar a dificuldade de

impIemcntá-Jo, lIIOfIIICmC quando tomado como sinônimo de igualdade indiscrimmada. a

_ eabeIecida com bue em eaJ'IOS e atribuições, com um elenco inimaginável de

iariao;õea tópicas, lOtIl contar que eDtre os serviços e atividades de cada Poder, excetuados

OI reIatívOI li atividades-m<ío, subsistem maiores d....me!hanças c especificidades

quo equiparações ou afiDidades.

O tema, como acertadamente dissecado na E.M. ministerial, deve ser

abordado e aplicado dentm dos parimetros de uma adequada politica de recursos humanos. e

tlio como direito em _ da categorias genéricas de servidr>res, de dificultosa, senão
'... • ~<

COIIfIitiva caracterizaçIo em grande número de casos, mormente se de Poderes

dif'erema, gerando insatisfações, pleitos e demandas judiciais. e necessitando de lei para

definir u lituIções equivalentes, a merecerem paràmelros iguais.

Tal oucede porque exatamente apartado o instituto dos pressupostos

que informIm, "mulatia DXItaDdia", o rograrnento observado no caso da equiparação de
esa\àtios no regime celetista, a partir do confronto com o paradigma e tendo em Wla _

situação CODCreta de similitude de aptidões profissionais e da prestação de servi>oI-

Em se lflLlando do serviço público, ao contràtio das reIaçlla de

emprego, vigora a proibição da vinculaçio e da equiplLflLçio de vencimentos, P"'" o efâto

de remuneração de pessoal (inciso xm do art. 37), constituindo a prefaJada isonomia de

vencimentos, ou paridade. exceção à referida norma.

A vinculação, que implica comparaçIo vertical, toma detesminadoI

cargos OU wreiras dependentes das regras jurídicas própriu de outms lltl!poI, ele tal aorte

que, aumcntando-se 01 veocimentos de una,. os outma também ficam 1Ul0matícamellte

majorados na mesma pmporção, mantendo-se a difenonça relativa eDtre estes. aqueles. A
equiparação, que advl!m de uma relação horizontal, estabelece igualdade fonnal qlWlUl ao

COlIleúdo de cargos de denominação e atribuições diversas, 10 só efeito de lhes conferirem

(lI mesmoa vencimentos.

Ora, a regra do § l' do art. 39 determina que alei asaegure paridade

de vencimentos para "cargos de atribuições iguail ou assemelhados do mesmo Poder OU

eDtre servido.... dOI Poderes Executivo, Legítlativo e Judicimo".

Ai> que se vê, definiu·se por .... forma uma diretriz de poIltica de

.-eeursos Iannanos, a ser observada peJo lcgisIador ordiDirio, tendo por refenneial os

planos ou sistemas de carreira, no imbito de cada Poder ou eDtre Poderes; mas, enquIIIto

preceito constitucional programítico, ou pendente de remmento jnljwlIIstitucional para

completar Q K!ilido • exlensio e o conjando da norma. nIo rCÚllC os reqaiaitos pca

traduzir... como "direito subjetivo" de cada servidor, ou de todos os servidores, JIIIito

menol corno "direito adquirido".

Licito, pois, atinnar que, in CDSII, aio se vislumbra of..... à pranlia do

art. 60, § 4', IV, se o direito individual nIo se encontra aperfeiçoado na Lei Maior, e ....

caracterizaçio tem que ser averiguada em face da lei ordinária que regular o preceito

constitucional.

Quanto à Iegis\açio ordinária editada pelo Congreuo Naeiooal na

legislatura passada, que eM&iou aplicar a isonomia por proposta do Governo antaior, ela Q
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fez em termol restritol, d. unificaçio d. tabeJu • VIllUllOllS, tendo cumprido OI fillI a que ..

propôs e já se incorporou ao patrim6nio douervido.....

Obviament. que a retirada do § ,. do art. 39 nIo lisnifica que .. JlC*&

legitimamente atribuir tratamento diferençado para Iituaçlles iguais, ou I/Íeeowru, 1JOIIIII'I

tal implicaria vulnerar a regra de igualdade, contempIad& no an, S', mas ... cIcve _ aftwida

como r.sultado da a~ da política da RlCWIOI,tiiJmaoos e atravéa do~ de

cargos • salários, por iniciativa dos respollJávei. ~ ~ um dos Poo-, e lCIIIdo lIIl

coma os parâmetros objetivos fixados nos incisos XI, XII e xm do art. 37.

Assim, no tOCllll. á admiuibilidade da pretendida supreuio do § ,.

do 1ft. 39, nada a opor, uivo quanto • técnica legisIatívI, uma vez que o § 2' deve puur

a COIISlituir o parágrafo único do citado artigo.

1ustifica·... destarte, aEmenda D' S, mexa.

•1Ii.l2aJZ

Qu.mo • supreuio da ret'er&ci& ao inciso VI do art. 7", sobre a

irredutíbilldad retributiva, em nada altera a lituaçIo dos servidoRlS titu1ares d. cargos e

fitnçlles públicas, porquanto, em relsçio a estes, subtiste a garantia inscrita no inciso XV do

ai!. 37, sendo a remiuIo, potllllto, redundante.

A inttllÇio única que .. vislumbra na provid!llcia é a de evitar a

redundància, UIIllt vez que a EM rniIIisterial é Iilente sobre o objetivo d. excluir·se a

remisdo ao inciso VI do art. 7".

Todavia, para que lIio pairem dúvidas d. hennenêutica, até

para evitar·.. suscitar a itIconstitucion. da medida em rdaçlo aos atuais

senldora pllbl1col, é preciso declarar que subsiste eficaz a regra do inciso XV do ar!. 37,

sob pena de enteIIder... que o dispositivo em tela também restaria alÍtIgÍdo.

Com efeito, resultaria eI. incompatível com o ar!. 6' da PEC, ao dar Dova

~ ao § 2' do art. 37, dentro do principio de que a 'lei po51erior revoga a anterior

auandº expremmcnte o declare ou qUJOdo com da Ria incomp'tível",

A .... escopo, apresentamoa a Emenda n 6, mexa.

o aaácimo da expressio "titu1ares d. cargos e funçõe$ públicas"

igualtntme lIio afetari quantos venlwn a ser colocados sob o regime ceIetim, ocupantes

de tmprOgos públicos, .. aprovada a volta da divenidad. de regimes, porquanto, em

relsçio a ates, pM'Ilece a regra do inciso VI do ar!. 7".

Todavia, no tocante • RlSIa1va pertinente ao alcance do inciso XXX do

UI. 1", introdu2ida na parte final do preceito, pari< permitir o estabeIecim= de critérios

. le a<1taiuIo por motivo d. idade, a inovaçio 1Iio... lIDOlda • salvaguarda do inciso IV

lo § 4' do art. 60 da CF, inauguraodo forma discriminatória onde antes a Lei Maior

ntro<1izava o principio isollômico, a vedaçIo ás discrimínaçlles por idade.

Nada impressiona a motívaçio trazida pela E.M minillcrial, quanto ao

~~ Iil:ultativo da medida e o p'ropósito de obter maior.efici!llcia e racionalidade de

a.,tos atravéa da admiuio de quadros mais jovens, lIio SÓ porque estes também envelhecerio

e, ·l>ftIUItlidamente. lIio têm a seu favor a expcri!llcia e o maior &CetYO curricular dos
idosol, como ai~ destes faz supor a contagem~proea de tempo d. serviço para

que venlwn aposentar-lO, sendo u prestaç6es custeadas com recursos dos respectivos

sistemas d. 'seguridad•.

Deve-se extirpar, pois, o maleficio &O texto collllitucional que a

discriminaçio irá acarretar, o que .. procede através da Emenda n' 6, anexa.

- In. 41, "Upul". Incilu e p'rimfos

Consta da motivaçlo da Propoll& que u caractcristicas do instituto

da estabilidade "~ boje de uma atualizaçio que o compatibi!ize com a necessidade

de itnpIantaçio de técnicas de gestio voltadas para a efici!llcia e o desempenho".

Também .. admite que a "flexibilizaçio d.... instituto (...) pennitirá a

...,. aplicaçio diferenciada e gradlwIa comonne u <:aractcristicas institucionais e d. gestJo

de~ segmento da administraçio".

A "estabilidade flexivel" comportará váriu hipút.... de dispensa do

servidor, seja por falta grave ou iDsuficiência de desempenho, apuradas em processo

regular, ou ainda por~ da' administraçio, eIl& decorrente d. excesso d.

quadros ou d. processos de restruturIçio organizacional, ou para atendimento aol

limites de despesu com pegoaI, detenninIdo. 'pdo an. '69 da Collllituiçlo

recentemelll.~s na Lei Complementar n' 8219S•

. À guisa de estabelecer limitações ao uso abusivo ou persecutório desta

nova p......ogativa concedida &O adminiJIrador, l1ém de excluir-se da aplicaçio da perda do

cargo OI servidores estáveis ocupantes d. car~ efetivo,. que desenvolvam atividades

excluIivu de Estado, prev..... a cxtitlçlo ,automática do cargo antes ocupado pelo servidor

dispensado, como também se usegura indellÍ2lÇio &O desligado, comonne gradação •

critérios a serem detalhados em lei, nos casos de desligamento por necessidade da

adntinistraçIo ou por insulici!llcia de ciesempellbo.

De resto, quanto aos requisitos para a concessio da estabilidade.

onfitizou-se sua vinc:u1açIo a mecanismo. d. a~, por comisslo .specifica,

estendendo-se o prazo do estágio probatório para cinco anos.

Dev.,... resaIvar, d. imediato, que a modiIicaçio do regrmnento

da estabilidade 010 poderá a1C1!1C1t na I!II aplicaclo os atuais servidores públicos est"yeil

ou .m estágio DrobAlório que ingreswam no serviço público sob a égide d. outta

nol1l1llÍZlÇiO, sob pena de 1esIo a direitos individuais adquiridos ou .m viu de aquisiçlo,

observando-.. que. como tais, os direitos coDtliciouados nio se conCundem com .imples

expectativas de direito.

Nesse sentido, já a regra estampada no § 2' do art. S' do Projeto d. Lei

n' 4.90S/9S, que dispõe sobre a aplicaçio du normu juridicu, d. iniciativa do Poder

bxecutivo • encaminhado • Cua no findar da Legislatura passada, muito acertadamente

materializou u liçõe$ da doutnna, deixando expresso o seguinte:

"Direito a termo ou CDDdiçio - Côllllituem
igualmente direito adquirido u conseqüências da lei ou d. fato idôneo,
ainda quando dependentes de termo ou condiçlo." (§ 2' do art. S' do PL
4.90S/9S.)

Alravés da Emenda, n' 4, anexa," são excetuados do campo de incidência

doi incisos me IV do art. 41 os.atuais servidores estáveis ou em vias d. estabilizar-se.

Ainda adsuito • 'Aca' legjslAlivL desnecessária a remissão ao

priIIcipio do contraditório, nosincisosll e Iil, porque inerente.ao exercicio da ampla d.f....

pedilhando-.. pois a redaçio adotada na pane final do vigente inciso I.

Por outro lado, lIio lO consegue ·distinguir o "processo administrativo"

(mciso I) do "processo administrativo especifico" (inciso Il), desde qu., .m. qualquer

circunstincia, o proceuo sempre será especifico • individualiwlo. Nio se pod.ndo

adIllitir alguma simplificaçio do procedimento administrativo a risco do ex..cicio do

direito de'defesa, claro.. percebe que a matéria fica carente d.. complementação

llOIIII&tÍYa via lei ordinária.

1ustifica-... pois, a adoçio da Emenda n' 7, anexa.
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Em continuaçio, cabe reparo á técnica. legislativa utilizada na

formu1açlo do inciso fi do me5mq,artigo, quer por iniciar deforma exemplificativa os fatos

que embasam o comando sub5!lJltivo da nonDa, quer por desacompanhado da previsão da

tipilicaçio legal dos casos ali rewúdos a titulo de "falta grave", cuja caracterização em lei é

btdispensáve( sob pena de comprometer a responsabiJização do servidor por fato atipico.

A simples referência genérica a "falta grave' já atenderá á finalidade do

prec:eito, colllllllo que igualmente prevista a necessidade de definição em lei. A tal

propóaito, a Emenda n' 7, anexa, aprimora a redação do inciso.

No mesmo passo. o inciso m nia pode preseíndir da lei

onIbtúia que estabeleça a colll:eÍ!uação e critérios para a perda de cargo do servidor por

"inIuficiinciâ de desempenho no exercicio d.. su.. funções", sob pena de dar margem â

iJhrferâlcia de fatores subjetivos no processo e permitir a manipulaçio da ~regra, por

interaIes outtos, em manifesto desvio de finalidade ou abuso de poder_~ P?r

comeguinte, da vzmJ,çip em lei é C!KI1cial diante da nova figura tipificadora de causa de

demiuIo.

(84", conlal' que algumas das faltas grave<. suse.tiveis de demlssiJo.

•nrn as quais a desldia,. a inassiduidade Jiabitual. no rol das cont.mpladas no art.

J32 da Lei n"8.Jl2l9O, • ourras. puniveis com advtrtêncla ou suspensão - arts. 129. 130 do

mUlflo diploma -: hão de refl.ti..... na quo/~dade de desempenho do servidor. Em tais

OCOITências, o dispo.Jitivo perde sentido, uma vez que aqu.1as faltas já são basfantM, em

si, para gerar a perda do cargo ou são passiveis de outras sanções, faltas que também

se qualificariam conceitualmente coma desempenho insatisjaJório.

De outro ângulo, a insuficiência de desempenho pode decorrer de

desprepara para a funçllo ou de desmotivaçiio, o que faz supor a co-re:sponsabilidade

. guenciaJ da Administração, deixando de adolal' poIiJica consistente de recurSOJ humanos,

.... lermos de desenvolvimento e profissionalização das quadros aló a política remuneralória.

Parece desarrazoado, e a ComissiJo Especial o dirá, .que o reflexo do

descaso ou inação da autoridade pública, materializado no 'desempenho aquó", do

necusário por "'71''' do servidor, possa vir a ser debitado exclusivamente a COIlta deste,

motivando :sua demissão, desde que a questão se afigura antes de indole gerencial que uma

qu.stão /ega/-diseiplinar.)

Por último, a matéria em si, se admitida como plausível, deveria

propriamente ser objeto de atenção no bojo do Estatuto Juridico do servidor, v.g., mediante

incIusIo do di!positivo no rol do 2ft. 132 da Lei n' 8.112190, não demandando sua

inJerçio no texto constitucional, a não ser pela novidade de assegurar·se a indenização ao

desligado sob esse fundamento.

Sob o crivo do controle da constitucionalidade, porém, não se pode

obstar sua .provaçio.

Quanto ao. inciso IV, não se afeiçoa á boa técnica de produção

legiJlativa a adoção de lei 'le Iúerarquia complementar á Constituição para dispor sobre

critérios de desligamento de servidor público, desde que se trata de normas prÓpriM de

regime iuÓdico legal-estatutário disciplinadas através de tei ordinária.

A Emenda nO 7 ajusta, pois, o processo de formulação da norma

reguladota da espécie.

Nlo é possivel, entretanto, deixar sem registro que a Iúpótese de reduçio

de ll?"dros para adequaçiO da 'despesa aos limites fixados com bnse no art. 169 da CF

comporta alternativa luíbil e menos danosa, socialmente, que evita o remédio extremo da

demissio, qual seja o não provimento de cargos vagos ou que venham a vagar, por

qualquer razão, durante prazos que pennitam o ajustamento e o remanejamento dos quadros.

A norma colimada traz em si enorme potencial de ver frustrados seus

objetivos e prestar-se. antes, à utilização "abusiva ou persecutória", na terminologia da E.M.

ministerial, para favorecimentos ou expoliações. ao aJvedrio e no interesse do administrador

público de ocasião, baldados os .dois instrumentos imaginados na Ptoposta para coibir tais

práticas indesejadas: a indenização ao desligado (§ 1° do art. 41) e a extinção

automatica do cargo (§ 2' do art. 41).

Oro. não é preciso muito esforço para convencer·se que alguma

reIeitura dns atn1>uiç3es do cargo extinto, os acréscimos ou pequenas mudançns DO rol de

atividades tipicas slo suficientes para fundamentar a c:riaçio de nov.. carreiras e cargos,

com nomenclatura diferente, terreno no qual apenas a imaginação é o limite, propiciando a

admissio dos afortunados acólitos de eventuais detentores do poder.

Por outro lado,. contrapartida indenizatória pouco impressiona, ao vezo

dos maus costumes politico; e gerenciais, mormente em esferns municipais e estaduais, de

deixar passivos irÍlensos aos sucessores, sem conur que, no particular, • inadimplência do

recolhimento até de contribuições previdenciárias descontadas dos salários ocorre com

invuIgar freqüência. Sem a prévia e justa indenização em dinheiro, pouco se poderá

esperar do instrumento proposto.

Em sums. a "(~vaneagem" de seriedade e moralidade buscada

~vés dos dois mecanismos certamente estará condenada a prematuro dOJCrédito. A

viabilidade do instituto e a suficiência dos meios em que se apóia, estaria, no entanto, na

ordem de p=cupações da Comissio de mérito.

No que coneeme a esta Comisslo, sug~os apenas emenda de

redaçio ao § 2" (Emenda n' 8, anexa), a fim de substituir a palavra "funções", tecnicamente

inadequada no texto, por "attibuiç3es', conceituada como "conjunto de encargos próprios de

um cargo, ou conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura

organizacional que devem ser cometídns. um servidor" (art. 3° da Lei n' 8.112I9G~

Outra ordem de problemas a ser enfrentada pela Comissão Especi&

consiste na ressalva feita pejo § 3' do ar!. 41, para as carreiras tipicas de Estados, que,

nos termos propostos, apresenta·se paradoxal,. porque estas, se eventualmente

super~onadu ou apresentarem excedentes, não se sujeitam à correção na fonna do

inciJo N (desligamento por necessidade da administraçio).

Além disso, inaugura·se a diversidade de direitos entre os integrantes

de um mesmo tegime estatutário, distinção sem ptecedente na experiência pública brasileira

ou na doutrina administrativista, demonstrando que atividades excluid.. da referida

proteção ou deveriam ser exercidns por servidores de regime diverso ou poderiam ser

&tendidns através da terceirização.

Quanto M § 4', a tegra sobre avaliação periódica do servidor em

estágio probatório configura matéria de natureza infraconstitucional, como norma de gestão ou

execuçio, podendo efetivar-se no bojo da Lei n' 8.112190, ..pecto que também deverá ser

conigido, por não se coadunar com A boa técnica legislativa sua inserção no texto da Lei
MIil!r. na forma da Emenda nO 9 (supressiva), anexa.

05 §§ 5° e 6" revêem a jurisprudência recente do Supremo Tribunal

Fedttal sobre a remuneração do servido~ em disponibilidade. fixando·a como proporcional

ao tempo de serviço. Sem óbices. sob. o plano da constitucionalidade, por não se usentar o

direito anterior em norma positiva, mas ~r fruto de construção pretori....

- In. 206. inciso V

Nlo há reparo. quanto à constitucionalidade.



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Sexta-feira 7 03949

Trata·", de JllAtéria de natureza puramente administrativo, que '"

inclui no âmbito oa competência e da capacidade de obrigar·", juridicamente,

reconhecidas ao. ente. e<tatais referido. no ardgo em apr~, na qualidad~de entidad..

dotadas de personalidade juridica e, nessa condiçio, capazes de obrigar-ae, de contratar

e consorciar, e de autogerir suas atividades, decidindo o que lhes parecer malS

apropriado à realizaçio de suas finalidades insdtucionais.

Niio é preciso regra consdtucional para dizer que os entes federados

pndem pactuar entre si. A formalizaçio de compromissos da espec.e inse<e-se na

competência politico-administrativa dos entes estatais envolvidos, exigindo, quando for o cuo,

tIo-somente autorizaçio legislativa (caso da rraasferência de patrimônio).

Ainda do ponto de vista formal, coll5idera-", desnecessária a previsio

de lei "complementar" para estabelecer critérios de incorporaçio ou cessio de pessoal,

bens e instalaçôes. matéri.. perfeitamente delineadas no campo da legislação ordinária.

Pelos defeitos de técnica legislativa e de juridicidade apo)ltados,

exsurge a necessidade de extirpar esta parte da P"roposta, o que se faz através da Emenda nO

10 anexa.

- an. 248 e 249

Os dispositivos constitucionais excetuados (incisos XIX e XX do art.

37) fazem depender de lei especifica a criaçio de entidades da administraçio indireta e

fuodaçõ... e de autorizaçio legisladva, em cada caso. a criaçio de subsidiárias daquelas, bem

como a sua participaçio em empresa,~rivada.

Deve ",r lembrado que os dispositivos reportados configuram uma

novaçio da Carta de 1988, que '" traduz por haver entregue ao Poder Legislativo a

capacidade objetiva do exercício do controle prévio sobre. matéria.. assegurando. assim, que

a qucstio deixasse de ser decidida apenas no lÚvel administrativo.

Para não adentrar aspectos de mérito, é suficiente expressar que a

exceçio aventada significa, na essência. retirar a questão do controle prCvio da alçada do

Poder Legislativo. o que somente se poderia contornar se o próprio Programa NaCional

de Dtsatatizaçi1D fo.... ob~ de autorizaçio legislitiva, com previslo das hipóteses

concretas de criaçio das entidades,

o principio da separaçiio dos Poderes restou arranhado pela

exclusio da apreciaçio por parte do Poder LegislamJ, sobrevindo gravame ao .istema

de freios e contrapesos adotado pela Constituiçio para mtringir o exercício

incontroJado da poder, por qualquer das três funçlles do piado.

Sua eliminaçio '" impõe, o que fazemos através da Emenda n' lI, anexa.

A fortOl federativa do Estado, repreacntaçio material do principio

federativo, estatuído cómo fundamental pela Constituiçio brasilein, resulta afrontada pelo
artigo que sujeita à unicidade do teto retributivo, a partir do fixado para o Presidente da

República, todos os servidores públicos, ativos e inativos e seus pensionistas" de todo e

qualquer ente federativo, das três esferas.

Os entes federadol (no cuo brasileiro, a UniIo, os Estados, o Distrito

Federal e os Municipios) sio titulares de autonomia, consubstanciada, basicamente, na

capacidade de, estruturar os seus poderes, 6rg1os e serviçol próprios e na posse de

competênciu que lhes aio exclusivu, de autogesão, enfim, prenogativas..... colidentes

com o estatuído pela proposta de emenda em questlo.

Por outro lado, ... principio da separaçio dos Poderes também resultou

arranhado pela alteraçio pretendida, 10 subordinar 10 teto previsto para o titular do Poder

Executivo OI demais titulares de Poderes.

Ora, nem a Assembléia Nacional .Consdtuinte, com amplos poderes de

modelagem do Estado bruiIeiro, UIim o fez, limitando-se no inciso Xl do art. 37 a remeter

à lei a tixaçie do limite máximo e a relaçio de valores entre a maior e a menor remuneraçio

dos servidores públicos.

A ..... fim, toinou, porém, como parimetros, no imbito de cada Poder,

os valores em espécie percebidos pelos Ministros de Estado, Ministros do STF e membros

do Congresso Nacional, respectivamente, apontando seus correspondentes nol Estados, no

Distrito Federal, nOI Territ6rios, e, nos Municipios, circunscritos obviamente aos

PrefeitOI. Vale dizer, preservou, quanto entendeu cabivciJ, os principias federativo e da

separação dos Poderes.

O preceito revesto-ae, além disso, de amplitude muito além de

alcançar os servidores públicos: "N"mguém poderá receber..." - significa dizer nem

~ os agentes politicos, representantes do Poder Judiciirio e membrol do Poder

Legislativo.

VulDeram-ae, por l:OIlIeqiIfncia auibutol privativos do Congreaao

Nacional, enumeradolllOl inciaoa vn e VIU do art. 49, que lhe diio competência pata fixar

a raooneraçio própria doa~ quIlltO do Presidente da República e MiniJtroJ de

Estado.

AWm deuea priIlclpioJ, que dizem da ordem federativa e estataI,

também o do respeito lOl direitos e garantiu individuail restaria w1nerado se _e •

reualva de que a emenda l!lIIlCIIte teria ofjsácia em rei. M'sj!ullõões (admiulles,

apoaentadorias, penslIea) que se CO!!SÚI!ÚMcm depojs da I!II yjgência.

Somente deixamos de ofertar enienda neste sentido, por se enconttar o

pn:ceito inquinado substancialmeme de incoIIStitucionalidade insaní.vel, por ma1ferir aqudes

dois outros principiosfuncIamentais da carta.

Através da Emenda n' 12. anexa, objetivamos, por conaeguinte, sua
rejeiçio por inconstitucional.

• an, 74 fADCD

Trata-se de regra tranJitória tendente a suprir a falta de lei especifica

sobre Oprocesso seletivo - llIlS, ÚlDClIllCIlte deaneceasiria -, sem embargo de esta pane
envolver o mérito, por imediatamerlle inaplicivd, devido à inexist&>cia de empregos a

serem providos, '" toda a AdminiItraÇlo Pública brasileira se acha jWllida

preacntemente ao RJU e a criaçio de emprc:gOl também depende de lei ulierior, na forma do

art. 48, X, da Cana.

A teJpeito do concurao SÓ de tItuIos, porém, preleciona PaIhares Moreira

Reis ("DiT~itQ ~ Justiça", $lIplattento do "Correio Bruiliense", 1'.08.94, p. 06)

"O concurao público preconizado pela Carta Maior podui
ser apenas de prtlYU, ou de Provu e tItuIos. A natureza: do proceuo
seletivo público dependerá das neceasidades relativas a cada eatesoria
funcional,levando-se em conta u aplÍdões requeridas 10 futuro'ocupante
do cargo. Hoje, no entanto, Dio existe mais a figura do concurao
público apenas de tituIos, ou ~.. com base em aníliJe de curriculo,
carta< de recomendaçio OU similares. O concurso interno, lpetIU de
titulos, nio é porta para admissio de servidor, mu lpetIU se
destina à melboria funcional pelos procedimento. de investidura
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derivadL Ou seja, é procedimento interno, reservado apenas 101 já
servidores, e nIo pode ser confundido com o COIlClU1O público, abato
a lamOS quantos preencham os requisitos estabelecidos 00 edital e
na lei, rigorosamente de acordo com 0$ preceitos du
Constituições federal ou esteduais."

Consubstanciando "provas" regra constitucional e, "provu e

titulos", a ..gunda e última possibilidade hierirquica, a lu>eI1Ura excepcional •

aduIiYidade doi "títulos", na~ apontada pela P.tJ)posta, apresenta... •Clarameute

__lslitnciollll, l8IIdo por demais evidente o potencial de violaçio que a fórmula

....,.m.da poderi acmetar aos princípios da impessoalidade' e da moralidade

MaIaIItratiYu, cotIIIllIIdos 00 "caput" do Irt. 37.

TIlIIatldo da moralidade administrativa, assim se expreuou recentemente

O Mitúlro Carlos Mirio da Silva venoso, do Supremo Tnõunal:

"Rdomo .. coosiderações a respeito da lJIOt'Ilidade
adminiJtrativa. O que .. percebe é que os povos, quanto maia
tomam COllJCiêocia de sua cidadania, mais desejam que os atos dos
governantes sejam marcados pela moralidade, Ri· como que uma
fome de moralidade. Isto é muito bom. É claro que a moralidade
adminiJtratiya, a moralidade jurídica, distingu..... da moralidade
comum. EIu, entretanto, a moralidade juridica e a moralidade comum,
se eutreIaçam oos seus objetivos. O que parece certo ,; que, erigida
a moralidade administrativa em princípio constitucional, muita vez o

juiz teri que decidir a respeito de um ato administrativo fonnalmeme
perfeito, mas que é atentatório' moralidade administrativa. O Judicíirio,
por iJso 1MmIO, deveri anuii·Io." ("Diroilo • Justiça", suplemente do
"Comio BruilienJe", 7.03.94, p. 04)

Ri. portamo, dúplice correçIo a .... fdta, a primeira do ponto de vista

lllrmII: a expreuio "norma específica" deve .... subslitulda por "lei especifica", já que

tlIo ... apropriado receber a Constituiçlo nonna administrativa qualquer, de meoor

hiInrquia; a legIIIllla, para sanar a eiva de inconstitucionalidade, pela abertura

llltCqlCÍOlIa1 'com a toIeriDcia do processo seIelivo espúrio, meramente de titulos.

A proposiçlo reclama ajlJ5tamento, caso venha a merecer acolhida,

..... a grafu... da forma sugerida através,daEmenda li" 13 anexa.

• Irt. 7S CAPÇJ)

A proposição em tela traz, por conseqüência, a aplicaçlo aos proventos

da iDatividade dos agerttes públicos e" petlIÕeS que lhes correspondem nada menos que

lIfpIice putmelro, mediante três regraa delimitações:

1. .. da mmmeraçIo em espécie do Presidente da República.(1rt. 250 da

CF);

2. I da remuneraçio percebida pelos agentes públicos em ltividade (Irt.

75 do ADCT); e

3. u fixadu pelos incisos XI e XII do ano 37 da CF (an. 75 do DCT,

injlne).

É evidente o desapreço à técnica legislativa, "" adoçio, para I mesma

~ de três lOluçõea difen:ntes, embora coligadas, em relaçio ao teto remuneratório

apIic:ávd lIllI proventos da inatividade e .. petlIÕeS deixadas pelos servidores públicos a seu.

bcaIfici4rios.

Na verdade, parece nio .. ter chegado a uma oonclusio objetiva em

relação à matéria. A par do disposto no ano 37, inciw XI, que trata de limites màximoI de

remuneração, introduz.... o art. 250, que estabelece limites de remw\eraçIo, proventos e

pensões,

No primeiro caso, tomam-lO como limites os valores percebido. em

espécie, a qualquer .titulo, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e

Ministros do Supremo Tnõunal Federal e seus correspondentes nos demais enles

federativos. No segundo caso, toma·.. como limite máximo a remuneraçlo lixada, em espécie,

para o Presidenle da RepúbliCL

Na terceira hipót.... p....... a limitar os proventos e u petlIÕeS segundo

os tneIIIlOS eritérios dos incisos XI e XII do an, 37.

Nlo .. compreende a razio de inserir-lO o dispositivo no ADCT, na

fOflm proposta, sem embargo da explicação que informa a PEC, de permitir "a imediata

reverdo de inúmeras e oneroso situações de percepçio de retlllltle<lçio acima do teto

constitucional".

Ora, se excederam o teto j!egJ1menle os caminhos para corrigir o

problema dispensam novo regramento constitucional. Se decorreram de decilÕe$

judiciais ou administrativas, amparadU na legisIaçIo vig-. também nIo será através do

novo artigo transitório ou geral que .. reveneri a situaçio, constituida ao abrigo da lei,

COlocando-lO a toda evidéncia sob o amparo da cIiuJUla pétrea e do principio da IOguraoça

das rellÇÕes jurídicas.

Seja como for, tal como concebido, o dispositivo encerra filha de

técnica legislativa e incorre em inconstitucionalidade sua propositura, por reduzir a
garantia inscrita no inciso N do § 3" do art, 60 da Lei Maior, em relaçlo aos atuais

apo..ntados e pensionistas, se a pereepçio da vantagem resulta de procedimento lepI e

regular, Nio se está, portanto, chance1ando a' aquisição ou a percepçio de direitos ou

vantagens abusivos, desproporcionais, que consubstanciem privilégios injustificáveis.

Sob o ponto de vista fonnal, linda pesam alguns senõea, como o uso

da expressa0 "agente público", que aparece pela primeira vez 00 lexto constitucional e

lem abrangCncia, neste campo como no do direito administrativo, muito além de signi1i<:ar

os servidores públicos, mas alcançando até colaboradores eventuais ou sem víneuIo.

Acresce observar que, maia que proibir a percepçlo de excesIO,

deveria a nonna vedar o pagamento d.... excesso, a fim de obrigar diretamente a

autoridade pública a zelar pelo seu fiel cumprimento, mantendo-IO a refer&cia a

"percepçlo" para abranger a hipótese de recebimento de mais de uma fonte pagadora.

Recomendamos nova redação, na fonna da Emenda n' 14, ano><&, porém

com a ressalva de que sua aplicação.. fará ~ situações que .. constituírem .. partir da

promulgação da Emenda Constitucional, o que fund~ta a reolissio à Emenda n" 4, anexa.

• In. 11 IPEC 173!9S)

o.dispositivo é conexo ao ano 41 proposto, que fixa em cinco aoos o

prazo para aquisiçio de estabilidade.

~ugere-.. simples emenda de ~. por dúplice motivo: explicitar

que o preceito alcaoça o servidor co~o, com menos,de dois ano. de exercicio, uma

vez que nlo se há de exigir novo estágio probatório ao servidor que já o houveose

cumprido; também deixar claro que.. mantém a estabilidade do servidor que já tenha

alcançado esta condiçlo.

Reportamo-ooa, usim, • Emenda n" 15, anexa.

• 'rt. 12 me 1731951

,
NIo há reparoI 00 plaoo da~..ibilidade.
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• 'rt, 13 IPEC 1731951

Do ponto de vista formal, a proposição é desnecessária, desde que a

medida in~epende de previsão constitucional, consumando-se via lei ordinária elou

convênio entre os entes federsdos p.ninentes. Além disso, o instrumento previsto, o

convênio, implica lim: adesão das partes, do que deriva a caracreristica meramente

autorizativa do preceito, absolutamente dispensável por envolver matéria do âmbito d.

capacidade própria dos entes estatais participantes.

Havendo, porém, concluido previamenlepor rejeitar. por falha de

té<:rlka de elaboração legislativa, o art. 247 referido no texto do art. 13 da PEC, também se

recomenda a retirada deste, na forma da Emenda n° 16, anexo.

- E.....d. o' 13: alteração do art. 74 do ADCT, referido no art. 10 da

PEC 173195, por exiBCacla de técnica legislativo e paro sanar inconstitucionalidade;

- E"'end. o' 14: alteração do art. 75 do ADCT, referido pelo 81t. 10

da PECo : 73195, por exigência de juridicidade e de lécnic..legislativa;

- ·E.....d. " 15: alteração do art. 11 da PEC 173195, por exiBCacla
de~ e de técnicalegisIativa;

- ElUllda n116: supreuio do art. 13 da PEC 173/95, por exigência

de técnica legislativa.

000

CONCLUSÃO

So1a das Reuniões, em de

.4ú,,~":/~/_
Deputado PRISCO VIANA

Relator

.995.

De quanto exposto, e sumariando as razões apresentadas,

rnanitestamo-nos pela admissibilidade parcial da'proposta de Emenda à Constituição nO 173,

de 1995, desde que adotadas as 16 emendas que a este acompanham, as quais,

resumidamente, consistem em: •
EMENDAN'l

Suprima-.. o art. I" d. PEC '1"'3195, que visa a alterar o inciso I do art.

37 da CF, por vicio de inconstitucionalidade

• Emend. o' 1: supressio do art. 1° d. PEC 173195, que alvitra novo

redação ao inciso I do art. 37 da CF, por inconstitucionalidade;

• Em...d. o' 2: supressão do inciso XXII, que seri. aditado 10 art. 37

da CF pelo art. 3° da PEC 173195, por inconstitucionalidade;

- E.....d. o' 3: supressio do inciso XXIII, que seria aditado 10 ai1. 37

d. CF pelo art. 3D da PEC 173195, por inconstitucionalidade;

..
SsladasReuniões. em de de 1995.

• Eauad. ,0 4: .créscimo de art. 14 à PEC 173195, paro SIIIar

inconstitucionalidade dos arts. 39, "CIllUl", 41, "capul", seus inciso. e puágrafOI, 75, 206·e

250;

• Emeod. 0° 5: alteração do art. 5° da PEC 173195, por exigencia de

técnica legislativa;

- E_d. 0° 6: alteroção do art. 6~ da PEC 173195, por exiBCacla de

lécnicalegisiativa e de juridicidade, e para sanar inconstitucionalidade;

Ae.., :..-.:;'" / ...
Deputado pRISCO ':JANA .

Relator •..
EMENDAN"2

Suprima-I. o incilo XXII, que leria acreocido ao llIl. 31 da CF pelo
ano 3° da PEC 173/95, por vicio de inconstitoeionalida4e. renmnerando-s-, o inciso XXI1I
propo.o.

- Emead. o' 7: alteroção dos inciao. r, lI, me IV do art. 41 da CF,

referido. no art. 8" da PEC 173195, por exigência de técnica legislativa;

- Emend. 0° I: alteroção do § 2° do art. 41 da CF, referido pelo art. SO

da PEC 173195, por exigência detécnicalegislativa;

Sala dao Reuniôel, em de

EMENnAN"3

de 1995

• Ein..d. 0° 09: supressio do § 4° do art. 41 da CF, referido pelo art. SO

da PEC 173195, por exigência de técnica legislativa;

- Ellltlld. 0° 10: supressio do art. 247 da CF, referido no art. 9" da

PEC 173195, por injuridicidade e má elaboraçio legislativa;

Suprima-se O inciao XXIII, que seria .crescido 110 art. 37 da CF por

força do art. 3' do PEC 173195, por vicio "de inconstitucionalidade.

• ElllUd. 0° li: supressio do. arts. 24S e 249 da CF, referido. pelo

art. 9" da PEC 173195, por inconstitucionalidade; SsIa das Reuniões, em de de 1995.

• E....nd. o' 12: IUpressio do art. 250 da CF, referido pelo art. 9" da

PEC 173195, por inconstitucionalidade;
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J:MENDAN"4 Paràgrafo úniço, Aplica-IIC aot emdor.. titultr.. de
cu!"' • funçõc. póblicu o ditpOllo no art• .,., IV, VII, vm,
IX, XlI, xm. XV, XVI, XVII, xvm, XIX, xx, XXII. XXIII •
XXX.'

Acrescentwe o lqjUÍnte art. 14 à PEC 173195,~.., o.
atual: Sala du Reunióe., em d. d.I995

"Art. 14. M alterações introduzidas nos arts. 39, "c!pUl",

41, "caput", seus inciso. e puigrafos, 206, inciso V, e 25G da

ConsrilUiçio Federal somente se aplicam ao. servidores admitido. a

partir da promulgaçio desta Emenda; as decorrentes do ano 75 aditado

ao ADCT, somênte se aplicam às aposentadorias e pensões cujr

direito se venha a constituir após a promulgação desta Emenda."

./Ú~ .... / .. /
Dquado PiíSêOVIANA

R.éiator

:tMENDAN"7

Por exigência de técnica legislativa, nS-se a seguinte rodaçio aos iDciJoI

I, fi, me IV, acrescentado. ao "caput' do art. 41 da CF pelo art. 8" da PEC 173195:

Sala das Reuniões, em de de 1995.
"Art. 41 ..

, .~;,<.;~/~,
Dqiutado PlU8CO VIANA

~r

EMENDAN"5,

De·se ao art. 5" da PEC 173195 a seguinte redaçio, por exigência de

t~ca legislativa:

"Art..5" É suprimilÜ! o § I" do art. 39 da Constituiçio

Federal, pasaando a parágrafo único o atual § 2"."

1 • em virtude de senlCllÇl judicial tnlIJitada em juIpIo

ou mediante processo adminiJUativo eiJl.,q~ ~, .. lIIIlJIIOd&
ampla defesa;

TI • por falta grave, definida em lei, observado o diIpOIIO Da

segunda parte do inciso anterior; .

m • por insuficiência de desempenho no exerclcio de

suu funções, confonne o ditpUser a, lei, observado o diIpOIIO Da

segunda parte do inciso 1; ~

IV por necessidade da administraçIo pública,

vitando a reduçio ou restroturaçio de quadros, bem como a

adequaçio destes aos limitct fixado. com base no art. 169, obtervIdoI

os critérios de desligamento estabelecidos em lei.

Sala das Sessões, em de de 1995.

~7/.·4/,~
Deputado PRISCO VIANA

Relator

~--,A./',
DeputadoP~O VIANA

RoIator

EMENDA N" 6

Sala das Reuniões, em de de 1995.

No "capoa" do art. 6" da PEC 173195:

, 1. por oxi!õnr:ia de t6cnioa logiJlativa e de jmidicidode, ap60 a fr_:
....é ...,.."ida arOllliJlio &O incDO VI do art. 7", ...., o oezujme: "mllllida a
efio*ia doiuoRo XV do art. 31";

. 2. por vicio de incOIl.litacionúidade, 1lIp<ÍIaI&-Ic. ap60 a ""I'hIlIio
.~~ VI cio art• .,.... a fr_: .... uoim como ~~ 11& porte ílZll1 do
diJpooitivo. ap60I a remiJlio &O mIO xxx cio art• .,.. a 0lqlRIIi0 "rClalwdo. .
611So, a wdoçio &O ootabolOCÍlllOllto do crít6rioo cio &liaiJlio por motivo cio idadel••

Em cOlllOtJiôncia; " c1iopooitivo pela a visarar com I, .....
rodI9io, ob-.do-to que o § 2" do art. 39 foi 'CIUIlorado como pari!rafo único, por
moito da Emenda nOS:

EMENDAN" I

Dê-se ao § 2" do art. 41 da CF, projetado pelo ano S" da PEC 173195, a

lCguinte redaçio, por exi~ência de técnica legislativt. '

"Art. 41. , ..

§ 2" ',Quando o desliJltll1Ollto do servidor ocorrer com

~o no inciso IV, o cargo respectivo aert considerado extinto,

ficaDdo vedsda • criJçIo de novo cargo para u mesmas atribuições e

-ÍOtponsabilidad duranIe o periodo de quatro anoto

/':f/ ...... 4k//_
.Deputado PRllléo VIANA

RoI&tar

"Art.6" É ,""eocetúda &O §2", totllllllcraclo como parípafo
ónico, do art. 39 da COllllituiçio Federal, apÓl o voc4bu/o
"Iccvidotca". a. cxps:cnio »titulaICI ck C&Igol 1;~ públk.u"; é
ouprimida a ,cminio ao m.o VI do art. 7", mantida a cficàcia do
inciooXV do art. 37, panando o ditpoOitivo a Yipar com a oopinro
tccloçio:

·Art,39 ..

Sala das Reuniões, em de de 1995.
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EMENDA N' 09 •

Suprima-se o § 4', que seria acrescentado ao art. 41 da CF pelo art. 8'

da PEC 173/95, I"OIIllDlemIdo-se os subseqüentes plrigrafos, por exigSncia de técnica

10(lisIativa.

'Art. 74. Na aiuência de lei específica. até que soja

promulgada a lei ,a que .. refere o inciso 11 do art. 37, os processos

seIetiws públicos adotaria u regras de procedimento dos ~oncurscs

públicos.'

SIIa daa Reuniões, em de de 1995.

.",t:~~~~",J,. / ......--.
Deputado PRJSéO VIANA

Relator

Sala das Reuniões. em de de 1995. .... I'~rf, :-.~.4. I '..
Deputado PlUSOO VIANA"

Relator

EMENDAN'lb

Suprima-se o art. 247, quo seria aditado ao Titulo IX da CF pelo art. 9'

da PEC 173195, por injuridicidade e má olaboraçio legislativa.

EMENDA N" 14

m-_ lO m. 75. -.do ao ADCT pdo art. 10 da PEC 173J95, a
lC8\Iinte redaçIo, por eJàsfocIa de juridicidade e de !bica JeaiJIaiva:

.....-CCe-, /~:-. ,'-...--.-

DeputadoP~CO ~NA
Relator' #.

Sola das Reuniões. em de , de 1995, 'Art. 75. ApIicanwe _.~ da iIlMMdade ....

lCMdons públicos ou à perlIlles ~ Ibea Ilnm~ o

diIposto IlOl inciJos XI e XII .do IIL 37, Il1o JlllCbdo _1lIpIIiam

illllllllel'llÇlda atiYidIde de que -lIIiBiaanm. wd.Ido,o,~
ou. percepçIo de _ a qualquer tlIuIo.'

, .,4-ei'~r!~4/'___
Deputado.~VIANA

Relator

EMENDA.? 11

SUprimam..- OS ans. 241 e 249, que aoriam 'acrescidoa ao Título IX daar.,. lIL9"daPEC 173195,JlOl'ÜIcoaItituciolI Pasilando.ae a art. 248 o
an. 250, procedendo-ae a consequente modificação no caput do
an. 99.

SaladaaReunilles,emde de 1995.

Sala duReusilIes. em de de 1995.

A.,~~,",I_
DeputadoP~o VIANA

Relator

EMENDA N" 12

Suprimwe o ano 250 da CF, que seria acrescentadc ao Titulo IX da CF
.. 111. 9" da PEC 173195, por ÜK:onItituciona.

J:MENDA N" 15

m·.. ao art. 11 da PEC J73195 a RgUinte redailo, ll«' exigôncla ele

redaçio de tócnica JesiJlativa:

~,.':"'::::,.I"..
Deputado PltJsco VIANA

Relator

'Art. 1J. E usegurado aos ..rvidores .~dos para
c:arsoi de. provimento efetivo em vinuete 'de _rIO públ~, em

exerCício na data da promulgaçlo desla Emenda c quo aindA lI!o teMam

adquirido a estabilidade, Oestigio probatório .pcIQ pcrlodo de &lis IMS

para a SUl aquisiç1o.'

SIIa daa Reuniões, em de de 1995.

Sala du Reunillcs, em de de 1995.

EMENDAN" 13

m-_ 10 ano 74, aetaeentIdo ao ADCT pelo art. 10 da PEC 173/95 a

lqJUinle redaçio, por exigancla de técnica legislAtiva e para sanar inconstituciOnalidade: .'

",..t',/... :-;;:';~" 1:__
Deputado pmsto VIANA

Relator
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EMBNDAN"16

Suprim••.., o &ri: 13 da PEC 173195, por faIba do t6c:nic:& do
elabaraçlo legíllativa, lOja por dcJnl:<:cnário, lOja pela f 0IIII& &DloriZJIiva, rcIDIIcr&IIdooJc
ooczuime. .

Deputado Jair Siqueira e Udson Bandeira, IlOl provenientes da bancada do PDT, nopreoentada
pelo Sr. Deputado Matcua Sclunidl, e da bancada do PT, à frente os Srs. Deputados Marcelo •
Déda, Milton Mendes e MiltOD Temer, pela razio única de que Snu ExceIanciu, além de
lJIa!iurem • Propnota e o poiocer que lhe corrcspnIICle, tomaram • iniciativa de alvitnr
aIgumu aItemativu e outras sugestões pontuais .. trabJJbo do Relator

Destaco, pnr conaeguinte, os seguintes upectos em relaçio aos quais

cumpre repassar os fundamentos de 4ecidir adotados na referida peça instrutiva:

Sala dai Rconíõc., em de do 1995

• oeparaçio dos Pod....

CON~IDERACÔESFINAIS DO RELATOR

Sr. Presidente,
Eminentes Colegas integrantes desta Comúsio de.coll!lituição eJ~ e de Rcdaçio

Após os longos e proveitosos debItes que se!raVllf&lD neste Plenário,

guardo a convicçio de que, se a matéria em si já era pnr natureza predeJtinada à

controvérsia, o parecer que, humiIdemente, proferi trnuxe o HIo d. surpresa " a marca

da iuJtigante necessid.de qu.nto • um. reIlcúo .curad. em tomo do. principio!,

in5titutos e conquistas que caracterizam a matriz de nossa atual Lei Fundamental, distinguindo

a das que a precederam.

Reafirmo, llconcessa venial! dOI que pensam em contrário. que OI artJ.

37, Indlo xxm, 248, 249 e 250, referid.. o' PEC 17319S, wIneram princlpiol

coUJtitucionsis intangíveis como o pertinente á aeparaçio dos Poderes ou à fonna

federativa do Estado, por .çambaranm competenciu iudisponlveil do Poder

Legislativo ou lDv.direlll ••uto....ia dOI entes rederados, • saber:

•• .utonomia de gestlo da C.... LegiJlatlvu,

partieulal'1lleote quanto à JK!Iltlca ....uueratória de seul lervidores, sujcitando-. à

inciativa privativa à sançIo e veto preoideuciaI (caso do inciso XXIII que ora visam incluir no

Irt. 37), diJpnsitivo este que também co_ com a regra expressa no inciso X do ar!. 37

·la Ui Básica, quanto à revislo geral e periódica de remuneração dos aervidores públicos, o

que repe1e • idéia de f'uJ-1a de forma fragmentária, pnr órgios e categorias, e em épncu

diferentes;

• o co.trole prévio do Congreuo N.do.a1, ao excluir. exigência de

lei ou de autorização legislativa para críaçio de entidades da administraçio indireta e

~, ou de subsidiárias (caso dos arts. 248 e 249 propnstas);

·T......1IIo pude 'o/'trtar emenda JlO.meto de restrinIir • hipóteIC de

.............. púIIlieo porque, ai, IÍIII, piaria farmdg ppr.Ig de! m6rito Iobre ao dava

o llIlIdo lnIilIIrD aceitar ou njelIar tal rorma de admiuIo por CIlrIIlpiro, uma vez que

• Ciíta~ llIo ......_ qualquer hipótese. Tal Jl<lderi JlO 8IÚIItO, aer objeto

• iIIclaIl\ia. 11' 1 .0junco'ComiIdo EIIlecial.

MIIIItn1lo _ entendimento de que • ICCIFbi'idlde deve ....

.........1Iip6teM tio exadcio de "Pre&OI pllbllcoo, pela __ cootratuaI do

..... _........ e., reIpOlIUbiIidedes própria da reIaçio Iepl-estatulàri

- O qitérjo da W'çJp aO CItrInICirp de ocupar CI1lZOI
..., If - Il1o ...- OI de __ política, pQ[ ío pl!IIIjtujn:m crpreyIp da

......-.:

....... o COIIIlúio, lClII embqo da pmido de aulorizaçlo lega1

....... o ,que ..... jop • decido para lituaç6es~ penIlCáveis •

...... • --. IR licito in\aPIar, lDOIlIIll que .... .-. • poailliIidade (ou o

...7) ,iurWico .":-' de o Pala cootar em pouco tenIpo COIII P- CIllIdenta,

.... de áIIlIlOI -. baIíviIIIOI ou paraauaioI, diplomatu ru.-. militara

~ dclIpdos iIrIeIenIeJ, poIieiaiJ~ •~
ri.:r '. o _ jpcppc:iIjiycl' com • jdéia dt "'Â9nfUdedrr sgm i DOIII

me, "....v:jgeef..... grdem juridjca brujJ;jra. oc--ae que • al>erturJ,
........ PEC, étaCll; ........ ·qulaquer ........ _ .......... ~

..... ..,-eciadicio-da' lUIOriJaçlo lepI em cada caso.

A uns tantos ofigurou·se intpactante o trabJJbo, pnr modesto e

despretensioso que fosse, ao se revelar uma tomaca,Je pnsição imprevisível àquele:; que o

e.peravam alinhado aos cânones da ortodom .dmtn!JmtiviJta Ilovemamenlal; a

outros msi., na extremidade opnsta, pnr subestiJnarem a capacidade de os integrantes

deste colegiado perfilharem • in<1ep...dendll como rorma de .çio poIltlea, •

neutralid.de .liológica e • isençie de julgIJmento eomo p......poJt~1 de .........r•

essencialmente técnica e juridier, som lraduzir-sc resistência ..s proclamados

objetivos de modernização do papel e tia nlliqlilim do Estado.

Ao termo das con;iderações ofertJdas, com pccu\iar discernimento e
juízo crítico, pelos muitos ColegllS q~e nos nrivilOldaram com o brilho de suas dee1arações de
voto ou com • contribuição da críti"" e:evada e profiç;ente, não pnlSO deixar de refluir. este
Plenário as conclusões. que chegul1, após sopeoof as obscivações, reparos ou opniamcnto.
dirigidos à peça instrutiva produzidr; pela RelalOria, antecipando que, com todas as vênias e
com todo o respeito ao. que dela rli,,"rgiram, ouso reafirmar • correçlo d. &eoeraIíd.de
dOI ru.d.meotDJ e p....upoJt.. loL.... DI qu.is o p....er le .rrimou.

Vi·"", impelido, esse esforço adidonal em virtude <\os elevados

conceitos e do domínio do. t.,tlU demonstrado. no. pronunciamento. de eminentes.
Co1egas, que ao JUCCderam nas vifiu reuniões dedicadas .. trato d.... Proposta, de

transeeJldente impnrtância e COUS.lüências para • modelagem do Estado 'brasileiro,

deJtacadamente o. Dep!Jtodos Ias. JS Lima que, à vigorosa oratória ali. profundo

conhecimento das questões ooll!lilt1oLnsis e jurídicas, Gerson Peres, Vicente cieionc e José

LuizClerot.

Desejo, pnis, apenas enfatizar alguns upectoa, argumenIOI e idéias
já expostos, concillArnel1te C>il niio, no próprio parecer anterior, ao intuito de propiciar •
plenitude do con....ditórlo, em face de pnsiç1les, eventual ou topicamente, divergentes em
rdaçIo a partes singuJares do parecer, manifestadu pnr um ou alguns dos integrantes
desta Comisslo, um. voa que .io ideotifHjuei de nenhum o ..púdio por inteiro .0
trabalho por mim d....volvido.

QualIto 10 .. pleito de ,•. intmue

............. ... ji ...... l1li tllCIIbiahunent atravá

...~ lWrJioArouca.

du inIâtuiç<leI de pcaquiJa •

da· PrilpoIla de iniciativa do

Muito embora os comentários que ora faço repercutam, de forma
gcncnIizada, sobre as posições. enunciadas peJos vários oradores na discussio da matéria,
quero, em "articular, centrar minha intervençio nos votos exteriorizados pelos ilumes

••0IIIhida IJIdIIcriIáluda de lei nptdflca pan elevar ou rujllJtar

lIlIpIlIlIlea ...Nrvid_llllblleot·
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.....-tiva ele tpJe a lIIjIiçIo da poIkica lIIIriaI doIleI'Viclorea

....... lAIiIIIIho • W0ÍdiMriI, ele iIIiciativa privativa do Presideato da Rep6bIica (art.

'.. I ·i"). ....:... a lIlIÇIo eveto prIIÍcIeIICÍII, l'Iân lIIriIluiçaes ele

.... dIi"e- dO'ea.I:r-o NidoaaJ. de diIpor, eIlIlWIOluçIo ....~",

..... """"*';"'!'O'M' • CJP'Â"I''tr di Ntt9'M'" • lIw fggm
~ . &.. ~.~ ~.. , ~ ..
'!""! "~~ ....

"-- .... li o Poder JudicUrio foi ClCJIIIIicioMdo a _

........ '* AIIIlIIIIUiI NIcIoMI e-tiluiaIe, teve, pelo-. ....,..so lIJllIdII:

.. Wri+e.tiW.. _ .. 141 MaIpr (1IICiao U. ... "b", do lIt. 96), 1iti.'oeIo

inocorroate !lO cuo do I.e8iJIativo. Rpmpe-ac pgjs. o priocjpjo da l!!!!IlIl'.Ip ..

Pgd!Qs via O!!dtr COIlIIjtujntc cftriyadp o.que, como \IJllU _ repelido, 111 ......

~ DO IlullIiItema c:onIÔIIIc:iOII braIiIeiro, por (orça du iaovadoru~

ClMlidu DO f ... do art. 60.

NIda~ o &to Itmbndo de que o Poder Execulivo...o

CIixa e deve controlar a~ e a dapeu: dita atividade tan seus líIldea~ pelo
COIIpIIO Noc:ioaII, o qual, a ~ -. deve _ seus pIlOI daro du~

~ que lhe esIIo deataIIdu, nIo te oMdudo que a Lei di Djngjw

Orsegwdriu cgmg I Lá de MtjoJ DU"m Pelo qjyo de ambos OI Podgcs .. ftO tca.te à

poIItica~ do peuoaI, lUbIíIlem OI ,padmelros lixIdoI IlOl inciIos X,'XI. XII

do lIt. 37, çIiciveis ia tr&~ do Estado e 101 tr& Poderes.

• ldoçIo da dlnnidaole da nPall juridicll paraII.-w..
p6b11co1

AtJ~ de que inexiste "direito do seMdor,~

J'IIPme jurIdico", pusWeI. sempre de aItençIo lItliIIIenI, COlIlrIp/lHe o &to de que; ~,
tace da Carta de 1918,. especiIlclI__ em ,~. art. 39, "CIpUl", e priIIcipo'.........

_ viIlaa total_ cIeIllIitiva impIadaçIo do RJU já.verificada em todaa'~~.

bruiIeirI, DIo é lícito 10 l.ecidIdor~ DO~ de poder ___

lllCUIIdírio, admitir,' aIteraçIo alá __ da M!URl.I do yi!!Q!lg juric!jM _rb"=idP

.{)q seja, a _ DI1áveI do."IÍIIII juridico diz r..,.;eo ia,

'lOCIIlU estatutíriu, que pocIerIo~ pelo JesisIador onIinírio. de filma ,~

DIo 10 criaado o WIculo com detemIinada Lei que w:nha ... editada, mu 4!111 poder de

Unpério nIo pode ir 10 ponlQ de 'PDWItIr em cpnlDb1II WN rei. 9P' M fqnww

e" COQJO!jdgu ogb. MlUIWlIIcpI:!!I!It!!tiúL~ cdelistu alÍllllll'el ..........

0I101Vidora que hoje s&o llSlIlUIárioI, 0CUJl&IIltS de lIIlIOI públicos.

Os atuais~ lJC!I'~. DIo podem .. COIIlp&IidoI •
ceIcInt-. 1JIIII rdw;iQ t!I!!l!!!BlI'ÍGÍ' CIIIIl!JtUI! re a _ do viJIcuIo que ex.
o Estado uaune djyrm naturcp juddjca e PR'RIP9MQI c:gnatjbrciouir ....
jnmcdiyN. porque inaeridos na __ ,Ill&lriz~.

Neate .-ido, ofertei.emenda que, sem repudiar O ilIteMo •
reimpIantaMe O rePne celetista na administraçIo pública, manifaIado pelo GovenIo,

porque '- é uma _ de 1DÓ\ÍlO, Oyjdcpcjar que li! nIp podm .... i!!l!!Ol!ll .......
.IIlYidll1u. 'viJIcuIadoI a reaime diveno por efeito de norma presma de ifpIaI'lIienIquia

COIIIIiIucioaal mo -.nada da A-.bIéia NICionaI Coiutitui.... atando, .....: ÀmpndoI
pela CÜUIUIa pélreL

• , quatla da iIoaoala de .........101 para ....... de atrillllleia

!pail oll_eIIaadu

Sent emblIJ!G das posições antagônicas, nio me convenceram os

argumentos trazidos por quanto. vêem na retirada do dispositivo constitucional,

objetivada na Proposta governamental através da supressio do § 1· do art. 39 de que

aJicIe o lIt. S· da PEC, violaçio a "direito. individuai." do. servidores.

Nio consegui identificar, na hipólese em leia, uma l!II'JIItja O!! wito
~ mas, sim, uma dimriz estabelecida ao legislador ordjnirío que a IIVId eIlI conta

na fonnulaçio da políti~ remuneratória dentro de CIlIda Poder e entre o. três Poderes.

Para que se extraisse do preceito em tela o direito iDdividuaI, de

detenninadu. carreiru ou de todos os servidores, seria indisoensávd que a própria

Constituicio enumcraue as situ!lCÕel isonômicas a merecer paridade retrl~ NIo o
fez, DO caso, remetendo. tarefa para a lei, djyenamente do que acqntece no 111. 13S

(qtiando assegura dita isonomia às carreiru compreendidas 110 Titulo IV, ou seja, em

relação à magjsttatura, ao Mjnistéóo Público i Adyoçaçja-GmI da UnjIo i DeI'woria
flllllig}. e no art. 241 (no tocante lOS delegadQl de oo/jci&. igualmente equiparadol ilJudu
carreiras).

Ora, somente 00. limites da lei ordíllària que viesse a .... editada seria,

ent1o, pouível identificar-re as categorias equi~ e , partir dai, invocar-se o direito

adquirido, o que descabe à míngua de lei especlfi~ com .... finalidade.

Por tudo isto, continuo entendendo como admiuívd , aJteraçio

aIvitrada pelo Governo, na hipótese em leia, por situar-re fora da esfera ou do patrim&io

jurídico do. direito. individuais do. servidores.

- inlerçio de matéria inrraconltitutional ou de caráter merameale

autorizativo na Conltituiçio

Vale escIarec:er que, sob o inguIo da admiSIibilidade, _ Comiulo

nio se detém apenas no controle prévio da CONrituciOllllidade du propolicllea. mas esteode

sua 'lJlÍÜre ao. aspectos da juridicidad. e da tknig !eI!JIatlya. ambos isuaJmente
relevantes e bastantes para obItacu1ar o CUl!O das iniciatjyu que d.scu!l!l1l d RQUiIÍlQL

até como forma d. aperfj;icoar-.. o ordenamento jurídico nacional Evita.... por f'omIa,

a proliferaçlo de leis rql~etII de dispositivos com deficil!ncia de redaçio, ou ÍDÓClIOI, e até

ambíguos, quando nio se refirlm ,instrumentos de cariter normativo de ÜlfCIÍ!lr

hierarquia, a regulamentos ou matérias puramente administralivu, ou resvalam pela

ínjuridícidade.

Esta wâa múltipla que re projeta, em'~ ao j.1zo de

admÍllibilídade. a caflO da CClR encontra-re períOitamente delineada, entre outros

dispo>itivos, na aliena u a" do inciso mdo art. 32 do RICD. do inciso mdo art. S3 do DIIIDIO

Regimento e DO inciso I do art. S4 da referida lei interna.

A!l emendas apresentadas em relaçio aos arts. 247, 248 e 249 envolvem

S8DIIl1ICDto de li! ordent: apontam para a necessidade de o texto a ser produzido re ater ia

..tirIaJ de índole rubaeate eDDltítu.tioaail, OU que nio re restrinja a alltorizar flUI'

aq.iIo que ji esti perIIIitido, incon'eodo em supert1uidade e injuridicidade, segundo

iteratiYos parecerei jà examlos ,por esta CODiissio. mormente desde a legiJIatura

pwada, a partir da qual ~O!I posiçio finne diante .de projetos lIIOI'IIIIOllIe

autorizativol, em aituaç6es nu quais de autorizaçio 1110 se ....ila.

• a quatl~ da _bllidade dOI servidores plÍbIIcoI e da

lrndatibBidade dOI veatimeatOl -11 taútiu do NSpàJiI _

l1JniIos iIuIiWdIuIis tulqllúidM

Malgrado se collllituir tema por demais debatido, julgamos proveitoso

momar os argumetIlos que sustentsm a ÚIvlabllidade COastltaeiollal de aplkar_

_tivamMte a E_lida, para aIcançsr OI atuais servidores públicos estáveis ou em

proceJIO de estabiIizaçio, segundo u regras "'" vigor.

Peço Iícença 10 eminente Colesa Deputado Régis de Oliveira para

lJ'IlIJCreVer pequeno extrato de seu excdeme ~ DO qual foc:aIizou, com invariivd

profici!ncia , o cerne da questIo, respondendo inclusive à antilll corrente adversa à invocaçIo

de direito adquirido.

Disse Sua ExceI&Icia:
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'Em verdade, tal orientaçlo juriJprudencial e doutrinária
é ttI1lqlli1L Só que esbma ela llIS denominadas cláuJuIas pétreu do
§ 4· do art. 60 do texto da Lei Maior. A propósito, afirma PINTO
FE.R1lEI1lA que "Da COllJÜluiçlo vi&ellte (art. 60) aio t pouivel
proposta de emenàa tendente a abolir os direitos e garaatiu
iadividuaiJ" ("Comentirios i COllllituiçlo BrasiJeira", ed. Saraiva, vol.
1·, píg. 149.)

Poder-....ía reoumir da seguinte maneira: inexiste invocaçIo
de <Iireito adquirido contra emenda collllitucional, só 'IlIli aio pouo
alterar & Constituiçlo ll&ljUilo que molltu o direito adquirido. NIo ...
COllIC8Ue sair do labirinto 011 da lógica da argumentaçIo jurídica."

Muito mellO" _ eu, ... a matriz do direito, a partir de 1988,

atá na llfÓpIÍa ConJtituiçIo, que ao Poder C~te derivado aio é lícito alterar, por

!'orça da meIlII& clíIuuIa (IIICÍJO IV do § 4· do art. 60), absolutamente illovadora e com

extraordíIIiriu CClIIIeCjll&lci aio bem apercebidas peJu conentes juriJprudenciais e

doutrinárias sintonizadas com o sistema arrterior.

Aqueles que, por inadvert6ncia 011 por sofiaml, pensam desnecessírio

l'MM1var 111 éroito. retroativo. da Propolla govenwnental, porque os direito. adquiridoI

Nriam iaames i aIteraçIo preconizada, recomendo a simples leitura da própria exposiçlo de

motivos miJliotcrial, na qual ... prenuncia exatamente & l"l\Íl\ente reduçjo dos quadros da

~ a partir da qUebra da ..ubilidade.

Também rtJeito & sugest10 de relegar.... o exame da víoIIçIo dol

direitos adquiridos &OS órglos do Poder Judiciário, abrindo mio da competêacia de que ...

lICha investida esta ComiSIlo e a Casa qlWllO &0 controle préyjo da cgnalitpcionaljdedc

das proposjCÕes que lhe sIo submetidas.

Objetemos IIÓI, ... há juizes em Bruília - COIlItituídos para

saJvaauarda dos direitos individuais -, também há parIamellt&RI,~ popularoa

1qptimamecIte deilol para defesa dos postuIados do EIIado Democ:rático de Dinlito e da

ConstituiçIo que todos juramos.

Talvez coubeue estender mais sobre a qllelllo do direito adquirido

opoalvel &o Poder Constituinte derivado, que I<:abou Ielldo ponto central'da dÍlCUlslo.

Vale recordar que esta Comiulo ji a enfrentOll qUllldo do exm>e da

PEC li· 33 (da refarma da Prmd6ncia), decidílldo 11& rorma do p&RCU do eminente Relator,

Deputado Rodrigues Palma, que sobre o usunto wim se manifestou:

"Em todas u hipóteses, abItraldu u razlleI de mérito que ~
&COllSelbem, ou os argumentOS que ... lhes poderiam c:ontrIpDr, iDIpiradu
110 JlCllSlID"DIo jurídico ortodoxo de DÍtída COIIIIrUÇio keIIelIiIIIa, é
irrecwivel que a só exc1udo de "direito adquiridos- 011 de "Ito jurIdico
perfeito" resvala em inconstitucioll por DWIifesta ofàIsa i prIllIia
entronizada na Lei Maior (1IICÍIo.xxxv do art. 50), atentando contra o
patrim6nio jurídico de qU&lltos ... veriam atingidos peJu fqlrU
1Up«venientes.

COIIIWllIdo o Ito segundo a lei vigente &O .... tempo, ou
COIIfiguradu rodas u c:oodiçõeI 011 reqllÍJitOl legaia eotabeIecido. para
produzir certa situ&çlo, é inIdmialivd dentro do estado democrítico de
direito tomá·1os irritOl por lIOI1Dl posterior. ainda que de hierarquia
constitucional, lInlo mais que emaII&da do poder COIIIIituinte derivado.

A lIOVl tessitura só poderi alcançor, destarte, os ~
villcIouros, situIçlles ainda aio COllIIÍtUÍdaS e COtIIOlidadu, sob pena de
inJtitucionaliz.... o arbítrio e vio1sr alguns dos pilares mais firmei cio
estado de direito e do fCllÍlJle democrítico vigente 110 Pala.

O poder de.emenda aio teri o condio de tomar iDsubsi-.,
lllffC6 de tecnicismo redacionaI, calOS 011 silUaÇÕel amparadas por ....
oubIIantiva que a Assembléia Nacional COllJIituiDte eriJÜI COIIIO imuttvoI,
a çhamada clíIuuIa pétrea, que estellde lUl proteÇio i esfera dos direitos
e garaIÂS iDdividuala, UllS C outros iDdiJpoaiveia &O poder COIIIIi1Uintc
derivado. O Poder Legislativo, por lUl ÍJIlÜIIidade e COIIlprDlIlÍUo COIII •

fOllle jurigeaa primeira e soberana, de que é expressIo e inItrumento, nIo
pode, em si COIIICÍêllcia, pcrtilbar outro entendimento.

Sob esta penuuIo e em tala condiç6es, fàz.ae neceuúio
adotu emenda IUpreuíva das virias reualvu Iistadu, a fim de eocoimar
OI respectivos articulado. da eiva de inconJtitucionalidade."

A CommIo 1Uprimiu, da PEC n·,33, todu u reualvu impugnadas.

"NJo há direitos adquiridos contra a Constituiçlo." - reverteram vozes

isoladu nesta Comisslo. "Sim, ... o direito ji n10 estiver nele conugmlo, como resguardado

se eaconua o da estabilidade" -~ de imediato o eminente Sell&dor e professor de
díIeito constitucional Josapbat Marillho, em .... artigo publícado pelo "Correio Brasilie_" do

Ultimo dia 08 do corrente, para quem, "se a emenda pode modificar a Constituição, está,

_,M!jeita...direito. expressos e impIicitos, para n10 deformar lIem negar o sistema em

que ... baseia, como recentemente usinal&r&m 11& doutlÍlll Games Canotilho e Ignácio de OIto,

e o recoDbeceu o STF 110 caso do IPMF."

Também ... argumentOll "que somente contra a lei se poderia reclamar

direitos adquiridos-. Essa parte roi enfrentada com nwitu brilho nesta Comissão pelo

Deputado Vicente CUCÍllne, e de farma irrespondível pelo líder do PMDB, o respeitado

COIIIIitucionalista Deputado Michel Temer, em artigo do último dia 13, em "O Estado de Sio

Paulo":

"Muitos lUJteIltam que a expressio "lei" se refere à ordiniria
apenas. A itltcrpretaçio é, como se vê, literal. Adotaudo .... posiç&o
cbegariamos i COIlCluslo de que a lei compJemenlar, o decreto legislativo
e u resoluções podem vio1sr o direito adquirido. A EC é "lei" no sentido
de "ato normativo". Tem apenas mais força (eficácia) que as demais. Mas,
tal como o. demala ltoI normativo.. submete·se i Constituição... Se
vio1sr direito imutável será declarado inconstitucional. (...)

Talho ci6ncia de'l.ue acordios do STF. aotes de 1988.
qaudo OI dircitoa individuailllio cnm cláusulu pétr..... inadmitiam
a tele aqui JllItellt&da, mas um UCAOlIte, prodU7ido sob & Constituiçio
atual, pelo plenirio do STF., diz: "Uma emenda constitucional emanada,
portanto, de constituillte derivada, incidindo em violação i Constituição
originária, pode ser declarada inconstitucional pelo STF, cuja função
precípua é de guarda da Constituição" (ação direta de
inconstitucioualídadel\· 939-7, DF,~rMinistro Sidney Sanches)."

De fato, a~ de que "aio há direito adquirido COntra a

Constituiçlo" revela, de outro lsdo, desconhecimento de que seja o Poder Constituinte

originário e, em ...guodo lugar, dos limites de atuaçio do Poder Constituinte derivado.

O ponto uuclear da quOstio, como se vé, consiste exatamente em que, se

o poder ConStituinte originário é em principio ilimitado, o Poder Constituinte derivado, ou seja

o poder de emenda 011 refonna da Constituição através do C~ngresso Nacional, não o .. lenlio

qu se ater. IIccasarialllllllte, às reçu illstitufdu por aquele, como baJi=entos

itldisponíveis colocados 11& Lei Bísica condicionando a ulterior atuaçlo do Ltgisladar

ConstituiDte.

Asoim, o poder de emenda n10 pode tomar insubsistentes regras,

lIOrrII&S ou preceito. IUbllantívOl que a Assembléia Nacional ConstilUinte erigiu como

úmltí.veiI através da çhamada cIíuaula pétrea, que estende lUa proteçio à esfera dO$ direitos

e prall1lÍS individuais, UllS e outros indisponíveis &O poder constituinte derivado.

A nonna coIIIIitucional emsnada do poder reformador, ou poder

c:onstituiote derivado, alo pode, validameote, alterar norma, caso ou situação que, em

virtude de preceito explicito do Poder Constituinte originário, está amparado pllr

~ lk jmodjfjeahj!jdadc sob pena de contigurar.... a edição de esdrúxulo nonna

'COIlIlitucional ioconItituciona'.

É llUI1ICfOSl a corrente doutrinária que se alinha com esse entendimento,

como ji vimos em JOSlpbat Marinho e Michel Temer, valendo destacar sobre o UIUllIO o

trabIlho do eminente jurista Carlos Mária da Süva.Yelloso, hoje co;';, assento no Supremo

Tribunal Federal, 110 qual UsillaJa que o direito adquirido é ~rfeitallleate opooive/ à

DONIa resulta.te de reroJ'IDa ou emenda cODstitucional, porque é também direitp

CONljtucional contjdo na matriz di emenda ou da refonnL ou sei.. OI obra do Poder

Csmstiluinte origjnirio do qual se arigjnou o Poder Coll.ltituinle de revido " (Funcionário

Público· Aposentadoria· Direito Adquirido, in "Revista 'de Direito Público", vol. 21,

juVoet 1972, p. 178.)

Em favor de leU entendimento, Carlos Velloso invoca a autoridade do

insigne professor Caio Mário da Silva Pereira, quando cnllina:
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"Em principio não pode hav.r nenhum dir.ito oponivel à
Constituição, que é a fonte primária de todos os direitos e ganntias
do indivíduo, tanto na .sfera publicística quanto na privatística." Uma
r.forma constitucional não pode sofr.r restrições com fundam.nto na
idéia genérica do respeito ao direito adquirido. Mas, s.' é a própria
CODstituiç.io que consigna o princípio de não-retroatividade, seria
uma contradiçio consigo mesma se autuasse para todo o
orden.~eDto jurídico. idéia do respeito às situações jurídico
constituído e, simultanumente, atentuse contra este conceito.
Assim, uma reforma da Constituição que tenha' por escapo
suprimir uma garantia antes assegurada constitucionalmente
(ltexempJi lratia", • inamovibilidade e a vitaliciedade dos juízes),
tem efeito imediato, mas Rio atinge aquela prerroptiv, ou aquela
garanti.. integrada no patrimônio de todo. os que gozavam do
b.n.fício", (A r.f.rida lição d. Caio Mário da Silva Pereira está
estampada .m sua obra Instituiçõ.s d. Direito Civíl, Forense, 1961, vaI.
~~n~. .

Do quanto aqui foi dito, conclui.se, d. fO'l11a iru:quivoca, que são

oponiveis o direito apq.uirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada à norma constitucional

emanada do ('ongr.sso Nacional, no .x.rcicio do pod.r de .menda ou d. reforma da

Constituição, .m vírtud. da prevalêncía do principio da irretroativídad., estabelecído

pelo próprio Poder Constituint. originário.

Observe--se. por oportuno, que a preocupação com o respeito a essas

franquias constitucionais foi d.monstrada, a s.u tempo, pelo próprio Relator da Revísão

ConstilUcíonal, o hoje .minent. Ministro Nélson Jobim, d. que é .x.mplo sua manifestação no

Parecer n' 78, p.rtin.nte à S.guridad. Social, t.ndo concluído por of.rtar substitutivo, .ntre

cujas disposições, p.i.ecis;.ment. no art. 78, figura a ressalva d. direitos adquiridos.

, Assim preceituava o artigo em tela:

"Fica assegurado o direito à percepção de aposentadoria e
p.nsão prevístas na legislação vig.nt. à data da promulgação d.st.
Emenda Revísional para aqu.l.s qu.· .st.jam.m gozo do beneficio ou
tenham cumprido os requisitos para reouerê-Io até a data da entrada em
vigor da lei compl.mentar r.f.rida no § I' do art. 20I."

Ao justifi<:ar a providência, no relativo às regras para a tnnsição para

o llOVO sillema d. seguridade proposto, apontou o entio Relator sua preocupação em

, "preICl'VI[ os direitos ~dos d. modo geral, excelüando-se apenas algumas hipót....

de ganhos exorbitantes e irreais etc." E adiante:
> • .

"Para aqueles que se encontr3m filiados, qu.r ao Re8ime
GeraI da Previdência Social, quer a algum regime prevídenciário d.
servídor .público, ficam ganntidos os seguintes direitos: -

I. para os que já tiverem satisfeito todos os requisitos
exigidos para. obtençio de algum beneficio assegurado pelo regime ao
qual se encontra atualmente vinculado, é assegurado o direito de
requerer, a qualquer tempo esse beneficio com base nas r.gras atuais;

"Por outro lado, vale relembrar que estio .mantidos os
direitos adquiridos daqueles que se encontram em gozo de
bene6cio.(...)"

Mesmo por ocasiio dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte,

investida do Poder Constituinte originário, pode-se apurar o zelo com que se houve em

preservar direitos adquiridos, havendo copiosos exemplos para fundamentar a assertiva

DO Ato das Disposições Constitucíonais Transitórias:

-art. 21 • ressalva a situação dos julzes togados temporários;

• ut. 22 • ressalva direitos de d.fensores públicoS;

• ut. 23 • ressalva direitos d. ocupantes d. cargos d. censor federal;

- art. 29, § 3" - ressalva direitos dos antigos membros do Ministério

• art. 30· ressalva direitos dos antigos juizes d. paz;

- art. 3I -r~ direitos dos titular.s d. serv.ntias judiciais;

- art. ,32 - ressalva direitos dos servídor.s dos cartórios já oficializados;

- art. 44 - ressalva direitos d. .mpr.... brasil.iras na área d.

mineração;

- art. 45 - r.ssalva dir.itos das r.finarias d. p.tról.o privadas .m

funcionamento no País;

- art. 45, p.u... reualva direitos relativos a contrato5 de risco feitos com a

Petrobràs;

- art. 48, § 2' • ressalva dir.itos d. for.iros;

• ut. 61 • ressalva direitos d. entidades educacionais, nas condições

que especifica, d. continuar recebendo recursos públicos;

- ut. 69 • ressalva a rnanutençio d. Consultorias Juridicas separadas

das Procuracloriu-Gerlis ou Advocaclas-<ler oos Estados que já as possuíam.

Éxemplo próximo do tema aqui versado pode .... reiterado com o que se

puaou com o chamado IPMF, criado através da Emc:nda Constitucional n" 3, aprovada

pelo Cón,gresso pós-Constituint em 1992, em relaçlo 10 qual decidiu o SupremoTn1lunaI

FedenI que • poderia ter vígência no mesmo ano da edição da lei complementir que o

inItituiu, em observincia ao principio da anterioridade - uma das ganntias fundamentais

doi contribuintes, 00 capítulo da ordem tribuUria.

o relator da referida ADIn, o eminente Ministro Sydney Sanche!, em

seu voto vencedor na concessio da Medida Cautelar, coll!Íderou que o principio da

anterioridade, enunciado 00 ut. ISO, m. "b", da Constituição, está incluído entre os

direito•• garantias individuais, corno se lê:

"8. O constituil\t. originário, ou melhor, a Constituiçio
Federal d. 05.10.1988,00 Titulo 11, dedicado aos direitos. garantias
fundamentaiJ, destinou O Capitulo I aol direitol e deveres individuais •
coletivos. Enunciou-os DO art. S". seus setenta • sete incitos. E no
§ 2" desse artigo do Capitulo 1 aduziu: "' 2" Os direitos e
prantiu upreHM nesta COJlltituiçlo nio exduem outros
decorreates do ...,me e dOI principios por eIJt adotados..."

9. Já 00 Título VI, destinado à tribufáçio • orçamento,
e DO Capitulo ~ dedicado ao sistema tributário nacional, mais
precisamente na Seçio 11, regulou a Constituição "as limitações 10
poder d. tributar", estabelecendo, desd.logo, no art. ISO: "Art. ISO.
Sem prejulzo d. outras ganntias asseguradas ao contribuinte, é
vedado á União, aos Estados, ao Distrito Federal. aos Municipios: (...)
m• cobrar tributos: (...) "b"· no mesmo ex.rcício financ.iro .m
que baja lido publieada a lei que OI instituiu ou aumentou,"

10. Trata-se, pois, de ganntia outorgada ao contnõuinte,
em fICO do disposto nesse art. ISO, m, "b", em conjugação com o
, 2" do art. S" da Conltituiçio Fed.raI.

11. Ora, 10 cuidar do processo I.gislativo ., mais
especificamente, da emenda à Constituição, esta, no § 4" do art. 60,
deixa claro: "Não seri objeto d. deliberação a proposta d. emenda
tendente a abolir: (...) IV· OI direitos • ganntias indivíduais." Entre
_ direitos e prantiu individuais, estio, pela extendo
....tida ao , 2" do art. S" • pela especüica~ feita no art. ISO,
m. "b", a garantia 10 contribuinte d. que a União não criará nem
cobrari. tributo.. "no mesmo exercicío financeiro em que haja
sido publicada a lei que 01 instituiu OU aumentou." (Grifamol.)
(Servíço d. Jurisprudêllcia, DJ 17/12193, ementário n" 1730-10 STF.) I

• "Direitos e garantiu ladividuall" e lua amplitude conltituclonal

Em complemento às razOes apresentadas no parecer proferido à

PEC 173195. trazemos .i colação 01 argumentai suscitado. na oportunidade da dlscu!são da
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PBC 33195, c:eaInIdoa na decIançio de voto do Deputado NúlOIl Gibson, apoiado na

doutrina e najurilprudlDcil. vertJil:

"A venta q.ntlo a enfrentar é a seguinte: os direitos e

garantiu individuais, garantidos pelas cláulJUlas pétreas da

COlIIIituiçio (art. 60, § 4", IV), sIo apenas os arrolados nos setenta

e _ iDeiaoI do aeu art. 5", ou, acaso, ~em outros, enunciados

em diJpositivos diveDos daqueles?

T~ por wente que o elenco do art. 5° da CoMtituiçio nIo é

CXIIIIIiYo doi diRitos e garantiu iDdividuaiJ, até pelo que dispõe o § 2" do referido

art.5":

"i 2" Os direitos e garantiu expressos nesta

Coostituiçio nIo excluem outr05 decorrentes do regime e . dos

priDc:lpios por ela Idotados, ou dos tratados internacionais em que a

República Federativa do Bruil seja parte."

AIIiftolamos, há pouco, que a diJcusslo que se travou no Supremo

TriluaaI FedcnI quando do julgamento da AçIo Direta de Inconstitucionalidade n° 939-7

DF (COIICeISIo de Medida Cautelar) proposta contra a Emenda Constitucional nO 3, de

1993, a qual, DO aeu art. 2", i 2", autorizou a UniIo instilUÍl' imp<>sto sobre movimentaçio

ou lISIIlIlÍIIIO de valores e de créditos e direitos~ JWureza'financeira, é particularmente rica

de~ para o c:om:to poIicionamento sobre o instituto juridico e seu alcance.

Além dos temlos inequívocos que, acerca da matena, proferiu em seu

voto velICedor o MiniJtro Sidney SallChes, anteriormente transcrito, também o eminente

MiIIiatro CarIoI Mário da Si1va VdIoso observou, em seU voto, a respeito do tema do aio

_rim...", dOi dirtltOl iDdlvldaaia aOl Ideata e lete iaeiaos do art. 5' da Co!,stituiçio:

"DII'tiUaf. e praatial individuais aio lio apenu os
qae titio iucritos ao art. 5'. Nio. Esoes direitos e essas garantiu
.H es...... pela Coutituiçio. O próprio art. 5", no seu § 2",
atabeIec:e que os direitos e. garantiu . expressos nesta Constituiçio
nio ex.cIucm outros dccorreates do regime e dos princípios p<>r ela

. adotados, OU dos tratados int.emacionais em que a República Federativa
dó Bruil seja parte.

É sabido, hoje, que a doutrina dos direitos
~ nio compreende, apenas, direitos e garantiu
individuais, mu., também. direits» e garantias $QciJis. direitos
atjncmtg à rpçjnrpljd"'r e direito! políticos. Este quadro todo
COlIIIIl!e a tm dos dircjtos fundamentais. Hoje 'lia falamos, apenas,
ali direitos iDdividuais, usim direitos de primeira geraçio. Já falamos
em direitos de primeira, de. segunda, de terceira e até de
quarta geraçio." (Gri1àmos.) (Ementário n° \730-10, clt.)

No.-no sentido se manifestou o emi"etlte Ministro limar GaMo,

DOI ter1IIOI seguintes:

"A Dava Carta~ OI direitoI e prantiu indMIuIia_
.eu arU". F6-Io de /lIIIIllira mimcioIa, gw nIp m""ivL.li....

"§ 2", deixou ressalvado que "os dinitOI e ptaDliu~ _
Coastituiçio nio excIuan outroI decorraltes do resUae e doi prúIeIploI
por.eIa adotados, ou doi tratadoI iDtemacionIis ali que a Rep6lllic:a
Federativa do Bruil lOja parte". lteparHe que Q tgtp nIp ré!
djrcjtos e pmotjg S!lXQIl!UOI til vt $. mg ,.
Cimltihli&'o qurqndg 'ÍRRjfip[ ptI1I!ptL PU • -:=do"d.
dlgMltIyt ph é mpúlu. rjIIcJg IM ,,1rsitM .... u
~ (Grifilmoo.)<&-íriorl' 173!MO,cit.)

T-. poiJ, 'que OI ~. .OI ,e prantiu individuaiI, proccpIoo

COIIIO cIíuauIu pétJ-. pelo art: 60, § 4", IV, da. COlIIIituiçio. nIp" t!III!tJIJI I!QI n
jooil!ll do ar!. 5" _ a interpretaçIo ClllTIIIIe que é dada li! f ao do 'D"fing ar!. S·

da Lei Majgr COIIIO.-..ido nojulpmeoto da citada ADin '939·7(~ de Medida

Cautelar) pelo Suprano Tribunal FedcnI.

A propóIito de tal tema, o 0IIlÍII0IIte Miniatro Marco Aurélio, DO _

voto proCerido na referida ADIn n" 939-7, winaIou, expmaamCote, que OI dirIiIOI

enuaciados DO art. 7" da ConatituíçIo, sob a nomencIaluia"direitos 1Ociais", estio, além de

outroa diJpositivos da Lei Maior, entre OI dire!tos e garantiu~ COIIIO ae ... ,.

....wa:

"T'JVeIIlOI, . Senhor Preoidente, o estabtltrimcrilo de diràIOI
e garaotiu de uma forma'geral. Refiro.me. iqutIea .........." .
rol, q.. a1u. é eullStiYÓ, do art. S'. da Carta. OI q.. lide
COIItidOI, sob a a...tDdatllra "dinltOllCiclall"" .. art. 7" Do
ca.ÍIéIa, ea •.- dilpolitivOl da Ui JIúiea FllImI, islo ...
considerar a regra do § 2" do art. 5", lDllImdo o qual "OI direitOI .,
garaotiu expressos nesta COIIIlituiçIo nio excluem outroI decorraltes
do regime e dos principíOl por ela &dotados... Houve o apsaIbo,

.• ,portuto,..de direitos e garaotiu expllcitole de dinitOI e prUIIiaa
impIlcitos." (Grifamos.) (Emontjrio 1730-30 cit.)

• a l.paoIçio da .....uaeraçio DJ!I espécie da PresicIeate da

Rep6b1lea CODIO _ de .....~o.MI-...... e....w

dos trk Poderes e UI trk esfuu r~DJ1Il!iY"

Em aditamento ás razões expostas no meu parecer, acolho, no partic:ular,

COIIIO boarOIo apoiImerIto á prop<>sta que fizemos de supressIo do art. 250.re(irido DO &ri. 9"

da PEC 173195, a valiOIá lIIOâVaçIo trazida pelo ilustre Deputado '*-P-. que Coloca
em evidancia a lbtoIuta Q=ne:=id"'c de CItIbc1cct;r·ae npyo teto pwJ limitar • rmppyraçln

dgo aeryjdgres púb/jcgs, porque, a _ respeito, .li exiatem tr& regras DXpl'.-I •

Conatituiçio.

COdl efeito, .... teto encontra-~ fixado de fonna categórica, DOI iDeiaoI '

XI e XIl do art. 37, _bis: .

"XI • alei fixará o limite máximo e a reIaçio de valores entre

a lD&ior e. a.menor rermneraçio dos servidorespúbUcos, observados,

coelO limites mbimOI e DO Imbito dos respectivos Pocieres; os valores

pace1lidoI COIIIO~, ali apécie, aqualquer titulo, por manbro

do <:oasr-o NacioaaI, Miniatro de Estado .. MiniJtros do Supremo

TribuDal Fedfa.!.·~ corRIpOIIdentea DOI Estados, no Distrito Federal

e IlOl Territ6riOi; 'é, DOI Municlpios, OI valores pen:ebidos como

reIIIIIIlI'&ÇIo em apécie, pelo Prefáto;"

"XII • OI venc:imentOI dos CIrIlOI do Poder LesitIativo e do .

Podor 1udicürio JlIo poderio .... auperiores aos pagos pelo Poder

Exa:utivo."

Induvidoiamente O teto .li exiIte. O dispositivo constitucional foi até_ ,..~_'Mlo atm'ÍI da Lei ri' •.441, de 21 de juIbo de 1992, e da Lei n" 8.852, de

1994. Se, Por-n. _lldbu ou !acuDas na lei que favoreçam 'abuJos, lerá o CUO

de lpIItIi\xlIr a !li, enio de aair i cata de outro teto CCllltitucional.

A deIpcito de todoII _ 'pIÍImIIros COIIIlitucionai em vigor, se ainda

llIlJIiIlna liIuaçIGeI iadíviduaiI abuIivas, de JlCI'Cl'IlÇio de l'DIIUIUIçio aciÍna do- permitido,

..... alo te Jll1ICioa em lIIda aIanr a COIIIIituiçio para fizer· valer IUU preocrições

-.mdoru,e·~doI.paboInllibuti\wDO'mbitDdaAdminiJtraçioPública.

: ti. biUtaate cumprir e fizer cumprir a _ ,inIcrita~ "caput" do art. 17

40 ADCT, que dellnniaI, de lbrma muito lIIIio ealãtica e SIJIeIIdon do que os remendos

olljIlivIdoIIa PEC 173195, wriIr.

"M. 17. 00 wacimentos, a 1'DIIIIIIlDI'IÇ; .... vantagenI e OI

Idicioaaia, ban COIIIO OI pt'DYaltos de apooentadoria que estejam oendo

porcebidOI em deacordo com a Constituiçio seria imediatamentt
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.~ aôs limites dela cIccorrenteI, nIo se admitindo. _ caIO.

ilMlCIÇIo ele direito ldquiricIo ou percepçIo ele ex<:eIIO a qUl1quer

tltuIo:w

E, iep&rMe qUe, na~ incellIuriveI.e &figura a 110I1II& restrititv&

de direito& indMduaiJ JlOIlO que'l!IIIIIIId& do Poder ComtituiDte origiDírio.

~ poRm. aPropoIl& lIIlI --. lIIIIllIIIlI o vaJor do &tu&1

lIlO, .... pIU& da·~ doi MiIliIlroI ele l!II&do JlII'& a do PraicIenle da

~

Creio. 110 particular. inteir&mellte 'odJ'lPicielldo aduzir maiores

corDen!áriol, à vista do repúdio generaIiz&do que a hipótese previ.u JlII'& o art. 74 da ADCT

C&UJOU no leio desta ComisIIo. e &Ibures, pd& tol&l iDconfonnid&de da soJuçio norm&lÍV&

com os principios da moralid&de e da impeuoaJid&de cntroniz&dos no "CIJlUt" do art. 37 da

Lei Maior.

• a diJcrillliuçio por ..tivo de idade·para _ a C&I'JOI

públi_; desip&ldade de coDdIçaos para inlftllO ao ..rvIço

.ptlblico, privilqiaDdo caadidatol já ocupa.tes de C&I'JOI públicos

Outro tópico que díspens& Jonsos debates, em face .da vioIaçIo

lIlIIlifesta de princípiOI ,. e JlItIlltiu fimdameat&iI do l!II&do bruiIeiro. que se visIumbr&

com &doçIo das duas provid&lciu cogit&du JlII'& o § 2" do art. 39 e JlII'& o iDciIO XXII do

art. 37.

Em atençlo às contribuições e sugeatlle& recebidas, pareceu·me

procedente a oriunda da bancada do PT. com re1açIo • CQoillda exclUllo dQ,incilO Vl do

an....~ reíerido 110 atual § 2" do art. 39 da CF.

Com efeito. t!m raz10 aqueies que Iosraram identificar a motivaçlo.

nIo dec!ar&d& na E>qiosiçlo ele Motívoa lIIÍIliIterÍI!, JlII'& a retir&da pRtCIICIid& do meacionado

diJposirivo. embora preservando o iDciIO XV do &ri. 37. este e aquele J*lÍlI"'IleI • pnnti&

ele irredutibilidade retributjya. o primeiro quanto &O aaIírio e, o aqpmdo. qUllllO &OI

vcocimeoto•.

A dístinçIo. embora sutiJ, traz implicações ímenJu, porque, alàslad& a

irredutibilidade dp "y!irio' . que compreende quaiaquer parcelas paau a tltuIo ele

esrill&d!0' ape!!IS reat&rà jntangívCI p valor dp yepcjmcntp búiCQ por força da IlOrmI

constante do inciso XV do &ri. 37. mas nIo os. cooseclârioa deste, as grati1içações que nIo

tenham o caráter individual.

Acolho. poi.. as ponderações que, a esse respeito foram feitas, mas nIo

JlII'& manter a remiuIo &O inciso VI do art. ,. da Cf no &tu&1 § 2:' do art. 39. contrariando a

PropoIl& do Govemó - porque esta é uma opçio de mérito -. e. sim, p.... aWhar a eficácia

retroopel'Il* advinda da retirada do mencionado inciso VI.

Em tais coodiçlles, revejo o texto da Emenda u' 4. em tela,~

jDC!ujr tamWm p parimfo ÚDÍCQ do Irt 39. resultante das modificações pretendidas pelo

Governo através do art.· 6' da PEC 173195. entre ague!u oIteraelles cuja apIjcaclp

l!lIIICQlC ai !lcjta IQJ 1CIYid0!'Cl admjtjdos IDÓS a promu!gaclp da Emenda.

A tanto. a Emenda n' 4 ficaria redigida na forma do texto abaixo. p....

incluir na.-lva o JlIIáIlrafo único do art. 39.

.•~se o seguinte &ri. 14 • PEC 173/95. renumerando-se o

atual:

..Art. 14. As alteraç6es introduzidu nOl arts. 39.
"capat" e leU paráp'afo único, ·Cl, ftcaput", seus iac:ilos m e IV e
H 5" e '" ,206, laciso V, e 2SO da COlltituiçJO Federal somente ..
aplicullOl senide.... admitidos a partir da promulpçio desta
J:.ead&; u deconutes do ar!. 75 aditado ao ADCT, somente se
aplicaJa às apooeatadoriu e peas6ea cujo direito se venha a
coutlllllr apóia prollalpçio desta EmClld..w

Ainda com reIaçio • Emenda ele u' 4. da minha lavra, cabe esclaucer que,

11ft obIéquio' boa técIIica JesiaIativa, ll:Wlj IMlDlIÓ JlJ'llCCjto (11I0 é, o art. 14 a ser acrescido&o

texto da PEC 173/95) l!I y4rios di'P!l'Í'iYP' COIII\IDlCl da mcpna ProOOS\L cuia efjcjcia

lWpItjya O1tmdi jpdjapcgiycl RIIIIyar para nIo úeW • ufm dOI chamados direjtOl

edq"irjdge cipa l!!!Ijs l!lf\Ojdprl;I m'JbIjtxn

Todavia, JlII'& facilitar a apreciaçio e a delibc<açio por parte do p1enúio

delta COIlIÍIaIO, of'an9o COlDO Wmativa. Emenda u'" acima .:.....aonada, o desdobramento

delta._ YÚiU EIlIcDdu "'A, ...s, +C. "'D. "'E e "'F. a fim de que cada uma destas se

natriIga'a determinado dispositivo, cIestacado daqueles enaJobadoi na Emenda o' 4.

Com esta simpIea provid&Ic:ia. fica muiro maiJ ficiI decidir sobre cada

-. indMduaImente, diapeoundo incIuIive eventuais destaques de expressões ou partes da

Emenc!& o' 4. Depois e vollda a mIléria, se for o cuo, as viriu emendas em que se desdobrou

a Emenda n." 4. poderio ser novamente reWtidas, tol&l ou parciJlIÍleII!e na çonforntidade do

reaultado da votaçIo. JlII'& simples efeito de redaçio final.

A esta coacIudo se c.hega pelo fito de, em direito adminiatrarivo.

subsistir dubiedade OU duplicidade qUIIlIO &O alcance da palavra "vencimentos".~ o' 4.

refere Apenai &O eJtip6ndtQ do camo públíco ora IC prende 10 yençjrnentn mais

510 u seguintes u emendu resultantes do desdobramento da Emenda

"
~#1t::N.:J:A5· O/"6~ec..·z,~S" ,»é..:!O ~/Z)/l

EMENDAN· ...A

Com isto. serà suficiente interpretar o inciso XV do art: 37 como

garamidor apcms do vencimento bàsico (e a iao leva o &to de, no mesmo preceito.

haver referinci& a vmcimenlpl e a l'll!1!l!!!C!Js cpmo cpjw djlljmu). JlII'& que as
gratificaçOes e demais vantagens retributivu dos servidores (que nIo seja o vencimento

báIico do cargo) passem a ser suscetlveis de reduçIo.

Ora, por todas as razões a!ulhIdu em desfavor de emendu que

tenham et"eitol retroalÍVOl - 10 Ilinair os UI 1CIYid0!'Cl públjÇQJ. u!!lll vez titl!!Nca do

djrcjlo • jmdutjhjljd&cle. sesundo a própria matriz COIIIlituclonal -. urae incluir lambem

mta aIteraçIo (retirada do illciso Vl do art. 7") colimada pela PEC 173/95. ll&.mIIIn
l1IllIJt.da através da ênwlda o' 4 anexa &O patllC« que proferi no exercício da Relatorla. .

o &tu&1:

~se o seguiJlte art. 14 (A) à PEC 173/95. renumerando-se

wAr!. 14. As alterações introduzidu ao ar!. 39,

wcapnt". da COIIJtillliçJo'Federal somente se aplicam aOI ..rvldo....

admitidos. partir da promnlpçio desta Emenda.w

SaJadasReuniões. em de de 1995.

~.~~/
Deputado rRl$ió'VIANA-

Relator
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o atuI1:

EMENDA N" 4-B

Acrescent..oe o seguinte art. 14 (B) i PEC 173195, l'elIUIIIel'IJloe

..Art. 14, As~ l.......uidu .. art. 250,

auaeetltade ao TItalo IX da COMtitU~ ' - ...

•pIicaIII_ sonid_ adaltidN a partir da ~ .....

EatIIda."

"Art. 14; ·As all....ç6a iDtroduzidu .0 panip'ato

liDico do art. 3' da Coa.liluição Federal ..D1••le lO aplicam aoo

sorvido.... admitidos a partir da promulpção desta E.ooela." SI1a das Reut1i6es, 0IIl de de 1995.

SIIa das Reuniões, em de

.4',• .., '4-", 1',,
Deputado PRj8tO VIANA •

Relator .

EMENDA N' 4-C

de 1995.
.M-.A.:.. 'j.,......

J)qlutado P1!JSCO VIANA

Relator

EMENDA N" 4-,

Al:roscemo-Ie o~ orI. 14(1') à PEC 173195,~ o

atual:

o atuI1:

Acrescent.... O seguinte art: 14 (C) 'i PEC 173195, ronumcrando-oe "Art.I4. As~ ........toa H art. 75 adltade

ao ADCI', _to ,lO aplica. às ~tadorIu. ,..... caja

dinlto lO"....a 0AItitair ap6I a proalllpção dtIta Eaesda."

"Art. 14. As alterações ianduidu DO art. 41,

"cap.t" e ..... lacisos m • IV, da Collltltulção Federal _to lO

aplicaJa aoo sonido.... admitldol a partir da promulpção desta

Emood.... '

SI1a das Reunillos, 0IIl de de 1995.

~.. o seguinte art. 14 (O) i PEC 173195, ronumerando-oe

"Art. 14. As altoraç6a iutrodldidu uo art. 2Cl',

Iaciso V, da Coutitulçio Federa1somoole lO aplicam aoo servido....

admit1clol a partir da promulpção desta Emelld....

o atuI1:

SI1a das ~ões, em de

d~•• '4!.;..,I,_
Deputado PRISCO VIANA

Relator

EMENDA N" 4-»

SI1a das Reuniões, em de

de 1995.

de 1995:

SenborPraidoate,

Sru. e Sra. Deputadoo:

AD cbepmIoI ao finII cIe-. diICUIIlla, que por cerca de triIIta cIíu

centrI1izaram u atcaçlla da eu., doi sneioI jurIdic:oI • da .... elo .... podemoI

afumor que pela qualidade doi debites. albrD* l'IIpClClIávd com qÍJe todoIoe prllIIIIDCiaram

aColDuIo de CoIlItituiçIo elU11iça e de 1ledIçIo vi-., alá "')lOIlIO, um doi _

maiJ eIevadoI da .... hiItória.

Aqui niIIauóm foi iDdifinnte. De .... lOrma ou de ouua - peIoo _

lidoI, invariavelmente de e><ceIoato COlIIcúdo juridico -, pela clitaIuIo~ dita, OU

através de apartei, toda a CoaüIIo opiIlou aobrc • -w. CClIIl:ClnIIIId ou diJcordIlIdo com

o Relator, em ambiente de lIIIpIa 1hrdade •~ UIepI1ldo pelo i1uIIIe, dipo •

c:<JIIIIlCÚIIIC praicIeDte Iloborto MapIbIeo que JIIIis uma' vez rewIou-ae i altura das

reIpOlIIIbiIida elo CItJlO de que lO acha iaveItido pela COIlfioIIça de ..... pares.

Durade toda a díIcuIIIo, IDo JlO imbilo delta ComissIo. eomo _

opcxtuDidades em que fiJi lOIicUdo • )ll'IlIUlCÍII'o aobrc o _ através da~

jamais me afutei doi upecIOI téc:aiooI. que CItá JilIlitado o pI<Ka" por força de repameato

J'ellÍlIICIúI (1ItI. 32, lU, .202 elo~ 1'mmIo). AAim taIIlbie _.-No _ 6Itima

int«vençIo.

Apadeço u _1itc111l9l* de.. )lCIUlMI racebidaa doi coIepa da

Comisdo, bem assim IUU""~IÇe....o pmcer.

atuI1:

EMENDA N" 4-E

Acrescent.... o seguinte art. 14(E) i PEC 173195,1'elIUIIIel'IJl1ll o

Estou cesto, COIlIIO llIII doi aatiFI m.bnlI -. - _

pIenírio, de que lCri com OI oIbOI wltadoI)IIft ~ de iaalçIo, que li o _ CODCeilo,

que • ComiuIo irá deliberar em ...,;da.~ pois, &OI que, JIICIIIIO bem

ÍlItolICioNdOl, suacnm que lbaadoo_ o _ jurldico • cIecidImOI poHtiea-., alo

adve!ticlos de que • niDBu6m aprowitIráa que\d da iNlIÇIo com que aqui oe delibera.
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Os que agora imaginam beneficiar-se de uma eventual modificaçio deus

cmcterisâca uadicional ela CCJR logo Ie ampeoderIo, pois a _ ...rio dq deciIões deste

ótgJo Jancarj • jnstabj!idade todo o ll!J!CCSIO legjllatjyo, já que dele desaparecert a segmança

quanto • COIISlitucillllllidade e legalidade e • boa técnica legislativa das proposições aprovsdu

pela Clmara dos Deputados, o que nIo setVe nem • democracia nem ao Pais.

Sala da Comiuio, 24 de outubro de 1995.

-'- . 7" '
t/v:"_~_C' J ~ 1__

Deputado J,'lUSCO VIANA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 173195

COMPLEMENTAÇÃO DE PARECER

do, Jai7 Siqueira, Ney Lopes, Paes Landim, R6gis de Oliveira,
Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Ary Kara,
Edinho Araújo, Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, Jofto Natll,
Jorge Wilson, Josá Luiz Clerot, Luiz Carlos Santos, Udson
Bandeira, Adylson Motta, Alcione Athayde, Ibrahim Abi-Ackel,
Gerson Peres, Jarbas Lima, Prisco Viana, Almino Arfonso, 01

nilo de Castro, Edson Soares, Marconi Perillo, Vicente Arrudl,
H61io Bicudo, Jos6 Genoino, Marcelo D6da, Milton Mendes, Paulo
Delgado, Coriolano Sales, Matheus Schmidt, Roland Lavigne,
Alexandre Cardoso, Nilson Gibson, Aldo Arantes, Jairo Carnei
%0" Aloysio Nunes Ferreira, Adhe~ar de Barros Filho, Rommel
Feij6, De Velasco e EuriPedes_~anda.

Sala da com~~~§~m 31 de outubro de 1995

..,.~)-~
lo tresidente

EMENDA Ng 1 ADOTADA - CCJR

EMENDA Ng 2 ADOTADA - CCJR

Suprima-se o inciso XXII do art. 3g da Proposta
ie·E~lndl, renumerando-se o inciso XXIII proposto.

Tendo sido designado Rell10r da Proposta de Emenda àCo~ nD

173195, que "modifica O Capítulo da Administr2Çio Pública, acrescenta nonnas às Disposições
Conslitucionais <mais e estabelece llOI1IIU de tranJiçio", ofereci, inicialmente, parecer pela
admiuibilidade parcial, com 16 (dezesseis) emendas que visavam a sanar óbices de natureza
COIlIlitucional, juridica e de técnica legislativa, que, segundo meu entendimÓnto, maculavam a
proposta enc:amiDhada pelo Poder Executivo.

POIlerionnente, achei por bem dumemb<ar a emenda de OD 04 em dneo
outm, de 11". 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E e 4-F, sem, contudo, alterar IU& lUbItIncia, apeMI jlIra
làcilitIr a apreciaçIo da matéria.

Por ocuiIo da votaçIo do, parecer, a Comisdo, va1elIdo-Ie da fiIura
regimeIItaI do pedido de deotaque para votaçIo em 1epII'IIdo, reIOIveu que u emendai por
mim apresentadas mereceriInt .... votadas~. Auim sendo, foi aprovado por
lItWlimidade o parecer, RIII1vadoI OI dataques às CIlleIIllu Quanto a estas, fIJi YllIICido lIIt

algumu das miJIhu concIuJõeI, uma vez que a Comiuio, embora acoIbendo u emendai de
o" 02, 05, 06, 08, lI, 13, 15 e 16, rejeitou u de o" OI, 03, 4-A, +D, 4-C, 4-1>, 4oF, 07, 09,
10 e 14. As emendai de 1I".4-E e 12 foram por mim retiradas, nIo por ter me convenci4o da
improced!neia.das razões que llIe levaram, a prop6-lu, IIIU' ãtendeDdo a apelos CeitoI por
diversas lideraDçu partidiriu presentellIO plellirio da ComiuIo.,

Á PEC 173195 foi,UIÍlD, admitida parcja1melIte por ata ComiJdo de
ConItituiçIo e JIIIliça é de RedaçIo, medianté a aprovaçio de oito emeodu, devendo, poiJ,
Ieguir para a ComiuIo Especia1 prevista 110 art. 34, 1, do llegimento 1nIemo, com as
aIterllÇÕeI adotadu por este 6rg1o técnico.

Sala da com~ssD~'m 31 de outu.bro 'de 1995

\\~\, . , .

Dep~adJ\ RDB ~AG 7S
ireside

\ L----

SaladaComialo, 31 de~tubrode 1995.

--!f-r...7/:1; .. /'
1>eputat;k(PRISCO VIANA

• Relator

~ PARECER DA COMISSIIO

A Comissfto de Constituiçfto e Justiça e de Redl
çfto, e~ reunifto ordinária realizada hoje, opinou pell Id.is
sibilidade, com emendas, da Proposta de Emenda' Constituiçlo
ng 173/95, nos termos do·parecer do Relator, Deputado Prisco
Viana, com cumplementaçfto de voto. as Deputados Nilson Giblon,
Gerson Peres, Coriolano Sales, Jarbas Lima, Almino Affonso, R!
gis de Oliveira, Jair Siqueira, Udson Bandeira, Marcelo Dá
da, Milton Temer, Milton Mendes, Matheus Schmidt, Vicente Ar
ruda, Enio Bacci"Haro~do Lima, Nestor DUlrte, Aldo Arlntes,
Bonifácio de Andrada,"ZulaU Cobra, Ivandro Cunhl Lba e Robel
to Magalhftes apresentara' declaraçOes de voto. O Deputldo Há
lio Bicudo votou com re triçfto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Msgalhles - Presidente, Nestor DUlrte,
Valdenor Guedes e zulaie Cobra - Vice-Presidentes, Antenio dOI
Santos, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cljl-

De-se ao art. 5g da proposta a seguinte reda-
çlo:

"Art. 5Q ~ suprimido o § 19 do art. 39 da
Constituiçlo Federal, passando a parágrafo úni.
co o Itual § 2•• "

Sl1a da comiS;IO~~[l. out~.i de 1995

Depuelldo ROBE TO MAJ}lfES
P esi ~_

EMENDÁ Ng 3 AOOTAOA - CCJR

De-Ie lO caput do art. 6g da proposta a seguin-
:e redaçlo:

"Art. 6g ~ acresce~t~da ao § 2g, renumer!
do como parágrafo único, do art. 39 di Consti
tuiçfto Federal, após o vocábulo "servidores", I
expresslo "titulares de cargos e funçOes públi
cas"; é suprimida a remissfto ao inciso VI do
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"Art. 39

art. 7a, Mantida a eficácia do inciso xv do art.
37, passando o dispositivo a vigorar COM a se
guinte rec\açlo:

Sala

"Art. 74 Na ausência de lei especifica,até
que seja prOMulgada a lei a que se refere o inc!
50 11 do art. 37, os processos seletivos públi
cos adotar&o as regras de procedimento dos con
cursos públicos."

de 1995da COM\slO, a

Depu~a~1 O
O\residente

Parágrafo único. Aplica-se aos ser
vidores titulares de cargos e funç8es pú~

bl1cas o disposto no art. 7a, IV, ílII, VIII,
IX, XII, XIII, XV, XVI~ XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIII e XXX."

Sala

EMENDA Na 4 ADOTADA - CCJR
EMENDA NQ 7 ADOTADA - CCJR

Dê-se ao. § 2a do art. 41 da Constituiçlo Fede
ral, projetado pelo art. 8a da propost~, a seguinte redaçlo:

D~-se ao art. 11 da proposta a seguinte redaç&o:

"Art. 41

§ 2Q Quando o desligaaento do servidor
ocorrer com fundamento no inciso IV, ·0

cargo respectivo será considerado extin
to, ficando vedada a c~iaçlo de novo car
go para IS mesaas atribuiç8es e responsl
bilidades durante o per iodo de quatro'anos.

...................................... " ~ "

Sala da

"Art. 11' ~ assegurado aos servidores nome!
dos para cargos de provimento efetivo em virtude
de concurso público, eM exercicio na data da pr~

Mulgaç&o desta Emenda e que ainda n&o tenham ad
quirido a estabilidade, o estágio probat6rio pe
lo periodo de.dois anos para a sua aquisiç&o."

Sala da

EMENDA NQ 8 ADOTADA _ CCJR

EMENDA NQ 5 ADOTADA - CCJR

Suprima-se o art. 13 da proposta, renuMerando-sfSuprla'M-se 05 arts. 248. e 249, que,serila acre!
cidos lO Titulo IX da constituiçlo Federal pilo art. 9a da pr~

po,tl, passando-se a art. 248 o Irt. 250, procedendo-se I con
seqllente aodi r!caçlo ,no caput do art. 9Q:

o seguinte.

Sala 31 de outubro de 1995

EMENDA Na 6 ADOTADA - CCJR

oa.se lO art. 74, Icrescentado lO ADCT pelo art.
lO de Drooosta,1 seguinte redlçlo:

I - Nem sempre os cargos públicos. mesmo os nWs elevados, 110
ClClUpIdoa JKlI' proliIIionaia c:ompetenles e i altura da investidura. HavorIo sempre

iIiuD9lles poIilicaI, .......~ de favores. gulri. na cam]lClha eleitoral, muitas
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razlles lIIeI10RS para confiar fimçõc:s da lIlIior relevância a profiuionIis evídealaDaIte

desprcpIrados. Tal parece .... o caso do Ministro Bresser Pereira, conhecido recordiIta de

lrIpa1hadas na sua gcslIo DO Ministêrio da Fazenda, ao tempo do ao-no 10sé Sarney.

No Ministêrio da AclnJimtraçio FederoJ e Reforma do Estado, esti vitiwImmte fixa do

lugar. Querendo mostrar serviço ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, fica
inventando roodançu com as quais somente ajuda a desorganizar o aiDda muilo deficiente

serviço público, além de sobrecarregar o Judiciário com novas demandas.

Nio bl5lassem as suas propostas para mudar o regime da

apclICIIladoria, cuja única conseqüência foi provocar a imediata evasio do serviço ativo de

ceutmas de selVidores, ainda úteis,. e vem o Ministro agora criticar elou propor

atabiIidade dos funcionirios; supressio do principio da isonomia de remuneraçio para

CatJlOS de atribuições iguais entre os TJês' Poderes; disponibilidade do selVidor;

~ proporcional; o Estado podArá contratar estrangeiros; adOça0 de Regimes

Juridicos diferenciados; o Estado poderá autorizar criaçio de Fundaçio de Direito

Privado; o Congresso Nacional fica impedido de legislar sobre a estlUtUra dos órgios da

administraçio; demisslo do servidor por negligência; estabilidade apenas para <li

seIVidorcs •que desenvolverem atividades Típicas de Estado: retilllda da exígencia e

obrigatoriedade de concurso para o ingresso no ser,iço publico.

o Ministro nio tem a menor i~':'ia do ~:.:~ significa e para que serve

a estabilidade do selVidor. Confunde-a com irresponsabilidade e impunidade. Pensa que

~ público e serviço privado podem se fundir. '>li . serem regidos segundo os mesmos

priDcípios. Na verdade, o regime da es,abilidade nio impede que o mau servidor seja

demitido. Acontece que, ao lado de todo mau servidor, incompetente, desidi05O,

deaooeIto, há também'geralmente um mau Chefe, conivente, acomodado, covarde, incapaz

de lhe promover a responsabilidade. Mas os chefes, porque 510 graúdos, nio sio

iDcomodados pelo furioso Ministro Bresser Pereíra. V. Eu., como sempre, é contra os

pecp1OllOS, persegue os humildes, 05 que nio tem padrinhos. E que, por isso mesmo, vlo

ficar Iitmlrnente nas mios do bom ou do mau humor desses Chefes TransitóriÔs, que
poderio demiti-los, a qualquer pretexto, ou à menor contrariedade,

Isso é que é o principal: A estabilidade é uma garantia fundament.

para o bom desempenho do servidor público. para a independência do servidor, que deve

Igir só em funçio da lei, praricando os atos administrativos que lhe couberem sem o receio

'de, com ..,. ou aquele despacho, contrariar o chefe imediato e, assim, ser incluido nessa!

liJlas de exoneraçio por excesso de quadros, como propõe o !l<linistro Bresser Pereira.

Já dizia o grande Milton Campos que o perigoso, diante de uma lei

genáic:a, conc:edendo muitos poderes arbitrários, não ,; ela, em sL mas o que, com ela,

podé vir a fiIzer o guarda da esquína..
Nem no período do regime militar se mc't'=u na estabilidade do

fimcionário.

Aprovada a invençao do Ministro da Admitúsiraçio Federal e

Rábnna do Estado, como tratario 05 respectivos servidores os chefes eventuais de

qualquer repal1íçio do Pois afora, nio só no nível federal ml!5 no estadual e no municipal

também?

É clL'O que nenhum servidor ficarli seguro; nenhum se sentirá li
voatIdc. Temerão, a cada 1Dstante. estar a desagradar ao chefe imediato c, por tanto. I

ccxrerriscos,

Resultado óbvio: O servl';o rú1:lico. no Brasii. que já nio é
nenhuma maravilha, conseguirá ficar pior Não e assim.•:vidl~ntemente. que se criará um

fbncionalismo mais profissionalizado e valo~z~rin. com Qlle' tn'l1"em 'Y~f\Í1'! o contmditório

Ministro Bresser Pereira.

o seIVidor de carreiras excIuJivu de Estado, c:aoO 1pIOVIda. a
Emenda poderà.... demitido por incompetência. Os~ daa c:amíru exduIivas
(fiJcaiJ, auditores, diplonwu, Juizes, Delegados, entre_)110 c.lDIIis proleBidoI. Ao

esubiIídade deixa de ser plena mu os servidores COlIlitIuarIo a ter O dinilo • lIIIpIa

defesa.

n. Na justificativa, o Presidente da RqlúbIic:a diz que a propoIla

tem como finalidade remover ClllIlIlraIIIlios Iegai~ e nM!I' procecIimeaIoI relIIi\w •

adaUdo de pessoal, política reItUlCnlória, estabilidade, deocoIItraIizaç de llmçllcs fi

~ DOa Estados c Mullicípios, esio as seguintes as JIIIldançu J!lllPOIlIS:

I . llIIpellIIo da exigência de lIICioaüdade bnüira _
nquísito para o _ a c:arp púbIic:oI;

1IllIIIIllR",

m•nMrVa de aré 20% daa VIIlU para ClCUI*ftI de caIBO efl!liwJ
(ou 1IIIpI'epl), 110 lerViço público (uc:ensio funcional);

IV • 1ucIiciirio, Legislativo e o M. P, penIellI ...

lb:mm - pnlpios uI6rios; .

V· fim da iJonomia e da equipIraçIo de l-.çIo doa
.......doa poderes~ e1udiciírio com OS do Eucutiw;

VI • 1'"11II do llegime Jurídico Único;

lIlIpO de Serviço;

vm • fim da estalilJidade • o ....,.. lOIá aYIIWo por

DATA VENJA. o IIOUO voto é CXlIIlririo • qudn de qlIIIqucr
cIniIo adquirido. NIo aceitamoa àIIr o modelo CedenIivo do PaiI, ClllIlraIi..so •
UIIIIo todea. deeúiles ooln alllMÓIÍa, o que fire "c:IiusuIa pItra" da CoastiluiçIo,

YJ!NIA CONCESSA.. voto auial ... iwlrioojhj!idlde de
l'nlpotta de Emenda COlIIlitucioaII ri' 173195, visto aftOIIW a nft:rida propoa, _

---........ , o pmccito eIIIIIICiado DO ano 60, t 4", da Lei MIior.1*I-Ido...
do W:io insaniveI de it"'AlNtitncionatidade.

Sala daa Seuõa, em 8 de ••t: de 19115..

Deputado NILSON GJIIlIOlf

Senhor Presider.te, prezada. colegl', CIMa. In.li.lr

• e.andl constitucional da r.for,,.. administr.tiv., anvlldl pilo Govarno

• e.ta 'C•••• veriricará que retrata uma praocupaçlo de Icono.i.. ta!,ti'. d. controle di podlr di Estado, - qUI an.liaarlllto. I••Iguidl - CI!!
tr.ndo no runcion,aliamo público, • t.o somente r.11I, •• nor.l••odiric!

dor•• prljudici.is, em alguns asplctO!, I de vlntlgln. duvido••• , ••

outros.
Uma atuaçlo plrl''''lntlt' .1 c.r.ct.rizl pela rrl,!!.

qUlza e pola llaldadl. E aa.im qUI di fendo "'IUI ponto. da vi.t. nl.tl
Comi••lo I n•• tn CIS'-: Apoiando o Gov.rno n•••••pre o r,zl.a. diZlndo
Ih••1m, la,. augerindo ",odirlceçi5e., refllieae. plr~ qUI nlo incorra ••

Irra. gravI•• qUI ofend•• direitos ••tlnte. contrl • ardi. loci.l.
O m.u voto, qUI Iqui decllro d•••nlir. verbll ... e

a.plro quv ••tlj. sendo grav.do, p.ra dlpoi. trwwcravl-lo I junt6-1o

no proc•••o,- va. d. ob"arv.çO•• reit•• , n"o .6 pilo pr.zar di rlZlr •

crItic. pala crItic., ••• par. qua po•••••t' .Ilhor.r • ~ropo.t. do ·Pa.
dlr Ex.cutivo • illlpadir inju.tiç•• ou ••~r.go••0 Bra.il.

O 'U.ni.tro Br••••r Perlira, co. o r ••peita qUI

lha tributo, .pta••ntl U•• '.Ind. qUI r.vIl. gr.ndl di.crilplnci. Intre

• tlori. I.po••da por ela neata livro branco. Aqui e.t6 •••in.do por
al., , o conteúdo que prlconizou • emlnda. H6 ulle di.crlplnel8 .uita
gr.nda antra. todas es••s con·clitu.çaas aqui expostu, "Livro Br.nco da
'Diratriza. di Rarorma do Aparalho do E.t.do" 11 a teoria e o u.o da.on.!

tr.do. n•••odiric.ç15a. prop-ost•• n. a~end•• H' uma di.crlplnci. antra

o di.cur.o aM que •• bl••i. noa princípios de D.vid Oaborn. o Tld elA
blar, na livro "Rlivlnt.ndo o Gov.rno", a a qUI a.t' propoata nl a.lndl.

E o v.lho !Ix1o"'. !:lUI reaparace. Nlpr'ticl, li teoria , outr••
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E.pariv.moa qUI. prapaata Ii con.tituS.••• da "DL
••1 di radarinlçlo do.' plp'i. da Uní:lo, doI Eatada•• dOI' ftunlclplaa I

d. r •••truturar;:lo bielc. de lu•• atribuiça•• na adllllnlltraolo. Aguard!

V••OI, co•••plranç., outro. di.politivo., para r ••alvlr, concrat...nt.,

probl•••• ,. COIllO oa ·dle• .chalftld•• COMpltlnei•• concorrent•• entra I Uni.o,

OI Eatado•• OI Municípios t oa qual. deixa•• locildada nu.. terra da
nlnguilll, ••pacial",.nta em 'r••••Itr.tigre... , calllo .1 da ••Údl, di Id.!!.

caçlo • da ••gurlnç. pública.

Ocor..rll, porém, Senhor•• Deputado., qui •••• .-od.

a. prlocupa, .quI•• tode ela, com o funcion.liaMe, COIllO •• o funcionali.!.

11I0 público foa•• o faapana'vll • o culp....o da todaa a. lIazal.. do .~E.

viço público. Esquace de. deciBO.s sup.rior•• to",.da•• onda .10. irra.!.

ponaiv.i., na ga.tlo da .!:!.! públicll., desorganizaratll ou daaorganizalll, til..!
cularatll ou lIaculam, o sarviço público.

L.mbrllll-•• , colega., do Govarno Collor. La.bra",
.a, colaga., t:la crisa do BANESPA, o m.ior banco do Eatado, do ••ior E!,

t.do braaileiro. 56 para citar como ex.mploa Paraca .t' que. cria. do

Eatado brasileiro i gerada p.los ma.sacrado•••rvidora. público••

A proposta daesa rerorllla, por'., .a na taot'i. r!.
:onhaca qua a crise .sti na gerlncia, na incD",p.tlncia a na J..punidada.

na pritica o~ propoeta de entanda, pode", ler _ nlo .e vialullbraM norMa que

conco.!tantam.n·te, apres.ntem medidas sob. !ntençlo para. ..alhori. do

daa,..panho do servidor e atividades duplicada., dO. burocr.t!zaçlo, d8

dafiniçlo da responsabilidada sobre o da.pardlcio •• fIl' gatlnc!a.

° ~ um. pana qua se pens•. a , uma pane qua o Plini!
tra Braaa~r Peraira pansa que a e1 ....ples .xtinçio da a.t.bilidad. a a rI
tirada daIS atribuiçO•• do Congr•••o, no Capítulo VII, "o. Ad.ini.tr.çlo
Pública", - COMO a. pode verificar, posea r ••olver u. probl••• da E.ta
do. P.lo contririo·, o de.articula a o inviabillz·,,' da",ocr.tica.anta.PrJ.

..ira, i ullla ralicia .lagar que a e"stabiIidad••Mparra ••dMini.traçlo:
Da.t.m norma. prol1aa.uais legaia, ágaia; sob controla juri.dicional, pa

r. que o. a.tiv~i. e.jall desligados do ~s.rviço público. e••t. criar.;

naval ••cani••oa rápidos d. ritoa .umiíri~a, para qu" o. runcionirioa ra
laplo., dalon••tos, inco",pet.n~.a, inaufici.nt•• , •• jall da.itidol. -

praa.nt. PEC nlo •• pr.ocupou .m cri.r novo. ",.c..nil.ol, para qua oa
runcion'rio. nlo pr.judiquem a .conollia do Eat.do.

A IIstabilidad. poda .ar .xtint., ba.ta. nor.a.,c!.
lia dia•• , sob controla juri.dicion.l. A e..and. a~ra.anta u.a diratriz
onda a vJ.da funcion.l a a libardada de pan.all.nto ric•• n. d.pandlncia
d. vontada doe governante••

Um runcionirio público, quando nlo ta. a.t.bJ.lid.!

d.,goltaria da dizar o qua penaa dentro do contaxt~ d. ad.lniatraçlo

pública. Silancia, a.per. dois anoe, adquira a .ua ... tatiilidada a poda

t.-r a aua liberd.de da opinilo 1 da pensamanta, .em a.r conatrangido
p.+a arroglnci. ou • prepotlncia do Gov.rno, qu.r fedaral, quar a.tad.!!
al, qu.r municipal;

O I'lini.tro Br•••• r Pareira nlo vivlu e nlo viVI
• vida pública da Unilo, dos Eetadoa • doa P!unicípio•• Hlo .aba al., paI.
vantura, qua os prerei tos de"'i tom funcionário a aa.tiv.i. por par••gui;:lo,

."'bora saib.m que pagaria dapoia? Ma. deix•• o pobre do runcian'rio I!.
parando, co. rolla por doie anos, ulle dacialo judici.l, p••••ndo priv.!

çlo, p.ra, dapoil, retornar ao .erviço púb~ico. ~bu.atll do podar d. g.5l.
varnar a da.! tI"'.

Ora, nlo el .ubstitui UIII in.trutllant'o d. 'tica, na
polltlca, COMO a e.tabilidede. Ainda por diapoaitivo ehak••pa.riana.S. Exa.
in••r. no art. 41 o ear ou nlo .er.

oaclara no art. 41 qua .10 a.tivai. o." funcionA
rio. públicos que p••••••m concurao_ público • adquiralll dapoi. da ci!!.

co .no.,. da ••rviço ef.tivo. Slo eltiveie, e .ó podalll .ar da.~tidol li,!
dianta ,.nt.!'1ç. tran-'itada am julgado.

Nos incieos UI a IV, dantro do pr6prio di.polit!
vo •• que daciara a .stabilidade, expr.ss. tamb'•• nlo ••t.bilid.de da
Dutra. aarvidor•• , por ineuficrlnci. da dasa",panho, ou por axc•••a na

quadra funcional. Clu.m colocará lesas funcionirios na in.uficilncia ou

no .xca••o'; Ex.talllante, uma comi.alo nomaadl pala pr6prio Govarno, ••o!
nada d. UM••1aiçlo, onda se veriricou a cOfllpatiçlo .laitor.l a onda

ta.b~" exista. concratamante oe cOlllprolllis.o. for...i. I polltJ.co. doa
qua oa .judam. 'Entlo, .sta comiaslo aeré .eMpra facciosa no raito. d!,
.itir', por imp'oaiçlo da ordttlll política partidÚ'ia, aqu.la••ervidor••, • nDIINr'
para o. lugares a ••r pr.enchldos, outros do.ocompromiseo'!J aa.ulllido. ,a.

c••p.nh. aleitoral. E.ta , um. realidade da vide públiclll brasil.ira qua
o 'Uni.tro ar••••r delllonstra nlo °conhec.r. Alill de tr.duzir no .rt. 41,

Ulla inoll!n'va1 colocaçlo qu'- rare a todo ~ qu.lquar tipo da precai to

conatitucional: o do lSubjetivismo! Nilo se rediga artigo na Con.tituiçlo

que a.t.ja ••••nt.do no pilar do .ubjativiemo. 510 .atiriaa a.in.rta",a,!!

ta .ubjativa•• Sar in.urici.n~8 o. cepacidado. Quel i a lilllitaçlo, •

concaituaç'o di.so? Isto &.It .ob.erva com rlllaçlo i investidura n~ cargo
por concur.o público e 8 adlliaalo no 1iIl1prego por proceeeo ••letivo, art.
37, incJ.lo 11, COIlO .1' UIII a outro nlo rOIl.alll iguaie.

Vaj •• bom, outra incongrulncia de .munda. Ele diz
qua, para ingr••••r no lorviço público, praci•• haver concurso público.

Para • .dquirir a a.tabilidBdl fi n8C8e.,firi~ o concurllo público. PravO o.!:!,
tra litu.çlo par. ingr•••ar , o pr'oc•••o ••letivo público .. °Estou enf,!

tlzando, prezado. colegea advogadoll, e pelavra "públJ.co". Quam vai t!
r.r da ~ablça do UIII tribunal a nAo interproteç&o de quo Ullt é ° direrente
do outro? EII ab.oluto. O servidor qua pa.sou por um proc•••o ael.tivo

R.úblico a dapoia d. clnco ano. asteje no "'OSllo cargo nlo podari raJ.vi!!.
dicar .ua ••tabilJ.deda7 Cria-.a UIU .itueçlo geradora da interpr.t.çlo

no. tribunai•• O 'Uni.tro area.ar Pareira .. vez da dindnuir IJII probl.. para o

Eetadp podar-' ••tar criando maia um, elll raIçlo àqu.l•• qua ingr••llar••

no .arviço público, m.diante proc811.0 1I1l:1ll:tivo público. No II.U entendi
••nto, t.nto r.z UIII como outro: 810 a meame coi.a.' A oxpraa.lo "pQ
blJ.co" ancarra o ••sunto.

Eaperave-au, .1111I a .xtinçlo da e.tabilidada, o di
ralto da opçlo. Esta..os augerindo no final do nosso voto,' Sr. PresidI!!.

ta, u",a ••anda, no ellntido de que 8 estabilide.do perllloneça ~Dntro do pr!!.
c.aao adlllini.tr.tivo 9 que o Governo raspei te o diraito do. aervidor.s

público•• Sa qui.er trabalhar com Ulflll '9&,.. do s"rvidor.1HI nlo e.t6vlilis que
J.natitu. o Fundo dll Garantia do Sll:rvidor""'fl.úb'lic~;' u"'. seguridade cOlllpl!.
.."tar co.. aa vantagens de indanizaçlo li co..... Incora coo.ti tucional d.
eu.p.ndar ci rap••ae do Fundo da Pert'icipaçlo do. "ini01piol 11 dos Est.!.
doa aoa governant•• que nllo contribuírem, na conta do earvidor, pera que

nlo h.ja • ·sonageçlo • o abuso, COrlO ocorre, .uitaa vazes, na contribu,!
;:10 do INSS • outres •

O Fundo dll: Garantie do Sorvido r Público ou ••ag.!:!,
rJ.dade cOlllple••ntar fi Ulll8 augustlo. oalllo-l••0 f'liniatro. qu.~do roll!oa

por .1. convocado par.e discutir os.a matiria, lue al., nell da parto, a.

••n.ibilizou. Caracterizalll .ato Fundo 08 cjJ'tento. COM indClnizaçlo co.!
plata a aria ••segurado PIOr normas em lei que puniaa.ra talllbilll os mau.

,a.toraa.
A retiroda d08 etribuiçei.a do Congreaeo Necional

ltO.tra • pohraza da vie.lo política de um Estedo delllocrÍltico. E o ••gul!,
do ponto. O prilllliro, da economia, D, agora, vem o do dOIJl!nio do pod.r.

a Pod.r Ex.cutivo quer lugi.ler maia. Ele, om primlliro luger. A inici,!
tiva axcluaiva pera a " e .trutureçlo" doa lIIinifltfiri08 8 órgloa da .dldni!.
traçlo (Xl, .rt. 4B) u .obre os noesos runcionirioa do Podar Lagill.t!

vo, no que •• r.rire "a rixaçlo da re.poctiva rUlllunureçio" ••• O 1108"'0

p.r. o Senado (Xtl, art. 52). Quer legbler tMlbial eobre o rMiMlO tlllU CDIlI r!,
r.rlnci. .0 _ Poder Judicifirio e o fUni.tório Público da Unilo (XVI,

art. 48). E u.a pobreza! ViveMoa ali Ull8, dlllllDcrlcia, dentro da h.r.onia
antra oa Poderea D ninguBII melhor pera Ieg1elar, d.ntro da. limitar;15I1.,

qua o L.gialativo.
Abro um pllrlnteae para defender o Iminente colega

• brilhante cotllpanhairo de bancada do Partido Progre.sista ara.ileiro:
oaputado Pri.co Vian•• Para d8scurar .8U parecar técnico, °r.apon.ival,
.inucio.o, nlo anulal')do, em ab.oluto 8 propo';ta do Governa, .al.1I
naando-a, qu.re", centrar-.II do que 5.Exa.,' "o, • e.taria p'rot;

gendo ~al'rJ.o. lIIaioro. do. lIarejéa. Uma indign~d.a~B contra UIII COIIP.-.he!

ro que nlo JIIer.clI Bsto tipo do critica. Poie que", li o ~.latório Pri.co

Vi.na - e Quando sa ••crevo sobre 8esa lII.t'ria, gllralllente, apega-ell •
inrorlll!lçOes, nlo .0 11 o conteúdo. - porcll:bo que S. Ex•• deixa, ba. cl!,
rOtque o art. 37 da Conatituiçlo j' proíbo que qualqullr funcionirio, o••

qualquor dos TrA. Poder.s, ganhe meie do que o Podar EXll:cutivo. Leio a.!.
te .rtigo para conatar do Meu voto, como UIII da.e.grevo a S.Exe.:

"Art. 37

XI - A lei fixare o liMito ",áxilllo a a ralaçlo de val!!.

res entre a lIaior e a menor raMunllrar;lo doa .ervidor.. públ!
co., ob80rvedoe, COIIIO limito. lIáxiMO. a no I",bito doa ra.peSo

tivo. Podaras, o. velare. percabido. COlllO re",unaraçlo,.'" 8!.

p'~ie, 8 quelquor t! tulo, por Ift.lllbroa do Congresao NacJ.onal,

Pliniatroe do Eltado e IUni.tro. do Supre",o Tribunal Fedsral 8
aaua correspondante. noe Eatados, no Diatrito Federal. noa

Tll:rritório., e noe P'lunic.í.pioll, o. v,aloras purcabieloa COIllO r.!,
lIunereçlo, o.. 8sp'ci8, polo Prer8ito;

XII - o. uonCint8,!toa do. cargas do Podar Legialativo a
d~ Poder Judiciário nlo poderio SOl" superiores .0. pago. pelo
Poder Executivo."

Ora, qUllm i o re.pon.'vlll pele exiatlncia do. "'.!.
~.j'. no Pel.? 'Nlo .10 porventura, oS 6rgloa que tA.. por obrigaçlo 'da
fi.calizai- o cUlllprimento da Conatituiçlo e d8 lai? O f'lin~.t6rJ.o Públ.!

co dllveria astar atento 80 dusre8peito às norm•• da Conatituiçlo. E til,!
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bh li Ju.ti;' para ':Jbr1;er aa governanta. I cUMprir.",·n•• N••ta Pa,t.,
etapai. qUI 'lz••01 • Conltituiçlo da 1918, - • tlnho • hanra di tal' oS

labor.do CC?' ala coa0 u. da'.llIbroa da Constituint., Icab••ol COIl OI

".rlji., no art. 37 • '.UI 1no1101 •••• OI 61'0101 QU" obrigadol I rilCA

1iz'r .IU. cUMpri.ante, nlo to••r ••• iniciativa da Ixtinguir OI ••lir10.

qUI ultr.p••••• aa lilllit•• , nala ••tlblllcldol.

Sr. ~.put'do Prilco Viana - Sr. g.putado Garlon

Sr. Oeputado ClrlO" Par•• - Conclda UM apart.

la nabrl Oeputado Prilco Vilnl.
O Sr. Deputado Pr11co Viana - V. EXI. 1ft. peralta

Sr. Oeputado Carla" Par•• - S. o Sr. Pr'lidant.
plrlllitlr; .atou dlclarandollllu voto, 111'1 cl.1 do "'lU voto o .IU aparta.,

, Q Sr. Olput.da Pri.ca Vi.na - Sa V. Exa. parlllitir,

augira que l'i' t.abia o art. 17 da Ato d•• Di.poaiçeil. Con.titucionaia

Tran.it6ria., qUI dii r ••p.ito a •••••••unto.

o Sr. Oa,.uildo'Carlan P.r•• - *aal••~'til, V. Exi.
t •• todi razla, .a. , boa canltar ta.bi. do .IU voto.

O Irt. 17 diz o laguinta:

-Art. 17. OI vlnci.,nto., a r ••unlralilo, a. vlntag.n.•o. adicionai., b.. co.o· o. proventoa d. apo••ntldol'ia qu.
a.taja•••ndo parcabido., •• d•••cordo coa a Con.tituiÇlá,.!.·

rio i ••diata.ant. r.duzida. ao. li.it ••, d.la d.correnta., nlo
.a ad.itindo, n••ta ca.o, lnvoca;la dI diraito adquirido ou
parcapçlo dI IXC.'.O a qu.lquer t!tula".

Agora, nlo poda. ra.pon.lbl11zar o Pod.r L.gi.l.!.
tivo. Hlo ta.ol a atrlbuiçlo d. r.zlr cu"prir I Conltituiçlo. Cab. .0

Plini.t'rl0 Público a ..o Podlr Judiei'rio r.zlr cuaprI-la. O. outra rol.
•• , .atara.o. d.rrubando o E.tado d. Direita. no••• rlor••c.nt. daas.
cracia.

S.nhar Pr••idantl, portanto ,. di••a qlJ' 'd. u.a
pobraz. a vi.lo polltic. di ua E.tado d'.Der'tico·, qu.ndo .a tira. a!.
••"atribuiçOit. do Congr•••o. 'lagr.-•• o caritar dI do.lnio do Podlr,

coa a axclu.lvidad. •• .10',' do, -Ex.cutiv!., ,: ~Pla.~ ...oo·. Ex.cJL
tivo nlo tira n.ta ••Inda do Dr. 11'••••1' ap.na•••••. atr.ibuiçlo. n.tA
ra outraa, C080 .a con.tata no. art. 241 • ~49 d.'PEC, raftarant.i atr!,

buiçlo i cria;.lo de ••pr••a pública. lub.idilri•• .; .Dciadad. da .cJl
no.i••i.ta.

E ••i. UII ponto p.ra o rOl't"llcl••"to do-, PDda~

Ex.cutivoo Ta.b'. ratira o lnciao V, do f 21 do art. 39 et~ C"DnatituiQ.~;'

co. r.laçlo • irr.dutibilidade dia .•••l'rio do. funcioniriaa...E al.ga.

a.r ap.n•• , ua•. qu••t,lo d. tlcnicl l.gi.lativa. Nlo,' nlo. ~o ~.tiJ'~r

o inci.o V, .r••••• para d.tar'inada .ituaçlo coa a po.aibilid.d• .da ra
duzir aaliria da. funcionirio•••••0 parque o art., 17 da DCT, pr.v." rÃ

duçlo. da ••1'1'10. quando a. d••acordo co. a Conatituiçl'o.

O S., p...ldonto (O.putodo Rob••to Ilogo1hl.o) -Ns.

Pr••1dantl.

D Sr. Pr••idlntl (D.putado Roberto "agalhl••). Mio,

, para dizer que V. Exa•••ti ••ndo brilhant•• Sau voto a.t' .n.in.ndo
.uito a todo. n6•• "a., j' pa••ou d. vinte 8inuta•• V. Exa••ntlo•••

O Si'. Daput.do G.r.an Para•• O••••••i. una doia
Minuto. par. ancarrar.

pai. nlo.

o Sr. D.putado G.r.o" P.r••• Juntarai.ó rin.l
da ••u vato u•••••nda vi••ndo fl.xibilizar a ••t.biIidadl coa a, ••8!l.'
ridad. co.pl••antar ou _p.la, cr1.;lo do 'undo d. Gar.ntia do S.rvidor

Público. Qu•• qui.ar .'1' optant., vai par. 1'. Foi a••i. que .xtingu!
.0. a •• tabilidadl da iniciativa privada co. grande Ixito.

fIIuito b•• , no .rt. 14 VI, ratira • obrigatori.!
d.da con.tituciC'nal di raz.r • or;lniz.ç"o • a 'uncion••anto da Ad.ini.

tr.çlo Fld~ral· .!l!. '01'•• !!!.!!!. I.to i, rica· o Ex.cutivo coa. atribui

, çlo d. 'aZlr a org.nizaçlo da Adainiatr.çlo, ai. "a ror•• d. ~Ii" o Rlt!
r•• Ixpr•••lo "ror•• d_ l.i-, para qUI .6 11. pa••• di.por .obr. a.ta
••t'ria~ E ••i. u.a .an.ira da do.lnia a tórt.llci••nto do pod.r.

E.ta PEC ••~acI poia, r.'llxlo • a carraçlo do.

••u. pr.zado. collg•• , que ti. rl.pon.abilidadl .uito gr.nd. n••ta C.!!. •
• i ••lo, por .nt.nd.r... do Oir.ito. QUlr o. advogado., qUlr o. pro'•••,2,

r •• , qual' a. a.tudio.o. d. Dir.ito qua, aqui, ••••••nt•• co. lIlui ta Pr.e.

'ic1Incl.. E no. honre. co. o•••u. conheci••nto., a••dur.cido. Ia la,!!.

go d. vida. da l.itura.

A. con.rder.ça••, .qui, d••on.tr•• a procadlrlci.

d•••• crltic~ con.trutiva que r ••gu.rda • dl'and. o dir.ito do. 'uncio

nirio. público., ativo•• inativa•• Enfia, n•••• propo.t. d. rl'or.a,
.ai. u.a VIZ, aA ••rvidarla JOica. na blr1ind. co.a v.í.ti.....xpf.t6ria••

A 1...nda.8r••••r d.ixa tran.paracar. rcapan.ab.!

lid.da do ••rvidor co.q cau•• fund.",.ntal da Ult E.tado ratr6gado. i!.

produtivo, por 'orça da dir.ito. indavido. que Ó. torn.in incoMp,tant••

a corruptas. Diz .la iato, am aua ju.tiriclt:iv., co'" o qu.· nlo .concorda
ao.. Enio aceita..oa. . -

O•••• DIodo, procla••m-•• a axtinçlo da ••tabilid.!

d•• a .upr•••lo d. atribuiça•• do Cangra.ao Nacional. Su.ca-aa r6rlllul.
.'gica, contanto qUI .a raÇa .cononlia d. E.tado co••acri'1cio da. aI.!.
vidor•• ativa•• apo••ntadoa 11, eon••quant•••nt., oa Ixacutivo. amplia",

oa' .,.u. do.lnio. da podo.r polltico.
A•• im, .eu. pr.zadoe col.g.a, nlo hi deaoeraeia

.o.cial que r.ai.t. a .obraviva.,
Conclua, S.nhor Pr.aid.nta, acolApanhando, 11111, P''!'

ti, o· parac.r da .lIlinant. col.ga Pri.co Vian., ~n••ri"do u",.· I ••nda,

qua apr•••ntarei, tallbilll n. oportunidad'., n. Co.iaalo da _'rito, par.
••ti.flzlr ae.a ••drúiula d.tllrll'llnaçlo ragilll.ntal da admi8aibilidad•.

Cc. o conteúdo da lIl''''., prat.nd'Rlo. rl.xibilizar • I.tabilidad. COfll.

eriaçlo do F~ndo d. Glrantia do Servidor PúbliCO, ...adiant. li.itaça••

con.titucionai. qua iria nortaar a alaboraçlo da lei que ragulilllantar'

• •••••guridada cOlllpllmlnt.r.

Com asoao conoidaraçeia. declaro o mau vota revor!

VIl com oa da.taqula qua, juntamlnta-coll au.troa ••in.nta co1.ga., apr.!
••ntli i Pl.ae, da todoa ao dispoaitivos, • '111 d. qUI ••ta douta Comi!,

.10 .nalia. eitu.çlo por sltuaçlo, maamo que d••or.moa maia .1gun. di.e,
11•• poaeallto. d.r la Executivo nO••1 contribuiçlo r ••pona'vll • fundaml!!,

tad., eobratudo, noa princ!pios do Eetado de Dir.ito, onde. os Poder.lI
'uncionall herllonicllmlnte • oe~dirai a•• a. gerantila doa oervidoras
públicas • doe cid~dlo. sej.m p.rm .ntea 11 coneid.rados paloa 6r9108

qUI,r.almenta,apr.ciam as••• dire Erl o que eu tinha a dizer.

Eia, paia,

EMENDAN'

CLASSlFICAÇÃO

PROPOSIÇÃO
llIIPOSI'J1Vo:
( ) SUPRESSlVA ( ) SlJIIS'ITI'UTIVA ( )ADrrIVA

PEC N' 17319S ( )AGLUl'lNA11VA( • )MODlFlCA11VA ---
. EMISSÃO DE CONSITnJlÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I"'Depu!Ido==:.GE=RSO=::;N:.:Po:;E:::RES=AUTO::..._R ...I:....P_AR..:.::OO~B:.·---1[;J:...._P.::~:::~::~_A_
Pmpoota de Emmda l ~oJlltituiçlo 173, de 1995

, ,(Do Poder Executivo)

Na Propoota, Irt. 2'. modili_ a rcdaçio do incilO n do Irt. 37 da CoDJlituiçio Federal.
·Art.37 .

n· a invaticlulat:m CIlJo público depende de aprovaçio prévia em ConcurJo público de
_ ou de prova de titulóo e aldmiJdo em empreso público depende de aprovaçio em_
lO_opúblico, ..1lU1ado em lei complementar,lOIII1vadas a oomeações pora CIlJO em com;'"
do dec1anldo em lei de liVlll nomelÇio e exoneraçio.·

JU5TIFICATIVA

A introduçio do _ ..letivo público areta a AdminiJtraçio Pública nos tIto nlveia
de Governo ediz~ito .. trlbaIbo de milharel de bruiloiros. A complexidade da decido ..q\lOl
uma tomada de poIiçio amadurecida, re<:onmIdando a adoçio pllll tal de um prnceoIO de votlÇio
de lei complementar. í)

17~~~S I Á; ~.-. - I AB~in~atura;!2 ....;._...I
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re&daciala pof.o onde o perfodo U1tnpuoio dois';:"'.P_,1110 bójUllifieativu "p,!aDoIveis
pon o ac:róecimo do prazo patacinco IIDOI. ..... • ,. '. '... ,

... "' ~ ~. ... "~ - ._ .

.~..~ ~ 00~~;. 'Q.-Q 9-\ C\ú.\4Jl ~S;:" ..
\,b'(\?"'~ .

.'&rw. "'(~-\~ ()", ~S()À. Ao \)euv...Ú-l.". o~

~~. Q'V-.'P~" ""'6"',-o..'W:>- I.~tt'Co-.Q\.~ ~ Q.\.u-\~
,,~tl<- ~ ç>..\~,\)...>J.4\-'(),,<:.~'

( • )AIJI11VA.

a'é::::::>
DUNDAN"

EMENDAN"

JUST1P'1CA11VA

Podoriamco di20r que arefer!,ncia do Poriodo de~probotério para alqlliJic;lo do oolabÍ.
lidado em vmOl pof.o ó do dois lIDOI. Hà caooo, de DOrlodoc de DOVmla dias. TamWm1110"--

1'ropOIta de Emmda à ConsIillliçio 173, de 1995
(Do Poder E:<OCIJ!ÍVO)

.0 capul do ar!. 41, da Cooslituiçio Federal propoIlO pelo art. 8' da PEC 173195~~W a .
lOJiIinle rodaçIo: '. • .' .' .

•Ar!. 8' _............. ' .
Ar!. 45 SIo 0Itiveis, ljlÓO tres ....de .folivo ..orcIcio, OI torVidonos nomeadoo pata CIIJOI

de~to efetivo em virtude do COIICUiIO público,lÓ podoodo 0C0II1lr aperda do ....o:· .
1 _ __ .

~do l!maIo à CcaoâlIIiçio 173, de 1995
(Do PodorS-WVO)

J8eIuHo_PIlCD' 17319S o oopiale Ir!. 4'. _1dOOIe o"1rt.4··e0I ....1be.....,
·M.4· llio_1II1oI101r!.37doCoMlillDçloFodon101......... porjpdlI:·
'''''-37. .

• f T Ao-.ldar~do .........p6b1Icoem~dolp'O'ialllo"'''
1IIoliftI.....1pIicHoo diopoolo 110 Ir!. T •

. ,r·lAiIlOIlJi' I $.dIIpcri...ocoaÍickwiMD.~dI ~tecII-
.............I!IIídOI.MaaicIpioeao_dodoe caup _ 1O no
.-...- _lImlt..._do_doGmDtiadeTempode~cIOIlIrYido-
_ do p6IIIIoo.

lUI'J'In'CA11VA

A~do_lIIoliYoplblioo-'~""_'.II,OI"""''''''''
......... p6\lIIcolO......·~alOclOlOl trabIIhIdonado 1'111 .. 0ClIII0qW '''.11,10
,-110 Ir!.T do ee-iIIiçIoFodon1. Hà....,..;dodo~ do oIIriIIcor _ nIeçIo.
, AI1IRaio,ó.......-x. qIII.~pillIlcvdlpOlitemdofilo, 110 FIIIIlIo

o..tladoT.....do OIcrioIitoe...'__**"do-lIIII"'IPlIoop6lllieoe,do
"al'riloHe.CIIlOIltIooiv do • do1110 ..........-. _1IIlIilOe 01lOI do FGTS. Del
-.rllllpolioooqlll_1oi np!eOlcDDdicio ................... de no
_ ......ilIl?_o cIOIlridi1oedoFOTS.

EMISSÃO DE CONSTITIlIÇÃO li JUSTIÇA!: DE REJlAÇÃO

IDeedo GERSONPE~~R . I PAR: ..~'-_r.:i~!I!,:!..1-'-

"
a..ASSIFICAçÁO

PROPOSIçÃO
CI·' iDIIlPOSITIVO:

( )SUPUS8iVA. ( ) SllB81TI1TI'IVA. ( )AIJI11VA.
I~M'iJtf

PEC N" 173195 . ,( )AGLlJTIl'(ATlVA.( • )MODIPICATlVA. ~'
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DECLARACI\O DE varo 00 sR. JARBAS LIMA

L RELATÓRIO.

As presentes Propostas de Emenda Constitucional visam, em
slntesc e segundo SUIS cpigrafcs, a modificar disposições do Titulo "Da
Organizaç/Io do: Podere:" e o Capitulo da Administração Pública, entre
outras disposições gerais e 1rlIIISitórias, através das quais é veiculada a
chIImadaR"DnIIIIAdmilrJstratJI1a.

JL VOTO.

1. Q conte6do das Propostas ora.em tela deve ser ana1isado
no plmo conjUDtura1, envolvendo as demais proposições que vêm sendo
lIIbmetiiIas à lpfCCiaçIo do Conpsso Nacional. Já cstlio no Parlamento a
proposta de refonna do Sistema Tn'butário Nacional, novamente a malograda
reforma da PIev.id!ncia Social, a reforma do Judiciário, além de um par de
projetos-de lei que modificam profimdamente a estrutura de poderneste pais.

LI. Poder? Sim, o Poder do Estado, aquele que deveria se
estmaer do pampa suIriogrmdcDsc à flcesta lIIIIIIZÔDica, da Lagoa Rodrigo
de Freitas à Favela da Rocinha, do Presidente da República ao menino
pedinte de esquinas. Aquele que UIf11IQ do povo. que o t!Xerce por meio de
~. É diIIo que traUlm as prctem(Ics reformistas do governo
ClIPitaDcado pelo Presidente Fernando Hcmique Cardoso.

TOIIIIIIIdo coosci!Dcia desse fato, podc-sc vcrificIr os efcitÓs
CClIl.aCtOs e práticos, poIfticos e instítuciOllllis, -das aIteraçllcs apresentadas
em JIJItéria de estrutura adminis1rlIIiva do Estado. Gizwc, todavia, que !l
CoIIstituiçllo bruilcira de 1.988 foi JCCCbida, no Pais e no Exterior,~o um
lIIIn:O no caminho de tránsiçllo entre o anterior regime autoritário e um
futuro governo democrático. Apesar de ser o texto constitucional
~ anaIftico, rcgnmdo matérias de natureza infraconstitucional,
foi saudado em lazão de SUIS características democráticas, pluralistas e
~ccntradoras, bem ~lccidas em uma fortalecida Federaçllo
lIdmiDistrada pelos tr& Poderes, indepcl1dcntcs e harmônicos.

1.2. Prcliminarmcntc, entrCtanto, releva salicntar as bases
sobre as quais o Poder Constituinte Originário, o promanado do povo
~ a estrutura lJdministrativa do Estado. Constam elas do art. 37~
CoostitllÍÇlO de 1988, Co nomeadl!l!1cnte, sllo a kgtúlJIllde, a impa:roIlll4IUIe,
• -.lidtJde e apllbllcldtule.



03968 Sexta-feirÍl 7. DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

Esse é o norte a ser seguido, a garantia do atendimento dos
fins do Estado brasileiro clencados no rol de principios fundamentais de sua
~ (arts. l° e 3°, C~ção); a garantia de estar o Estado em busca
do IMm C01rl1l1tl, apesar da sumida, l1UlS mais do que nlUlca válida, expressão
c!oI c:urIOS escolares de moral e civismo. DecoIridos menos de sete anos da
pronndgaçlo da Carta Magna e dois de sua IeVisão, o Executivo Federal
envia propostas de emendas constitucionais que visam a alterar
suhItanciaIment o texto vigente, sob o argumento da lnll1VtJ7lflbiJidJlÚ.
Em diIcurso dissimuladamente neoliberal, apzesenta um nOvo sistema,
1IUtOritário, concentrador e oligárquico, que fere de morte os principios
báicos daC~ Federal, concentrados no art. 60, plÍrágrafo 4. A
~istória já .::Dntou e;;ta esroria: ,.;.1 l<i;:;CUrs,. !Jopulista na campanha, um
sIStema de governo centralizado., L' esquecunemo das questões sociais, a
adulação aos grandeS" grupos ecúnomicos, a permanência no Poder e,
finalmente, a volta ao regime autoritário.

2. Estabelecidos os parâmetros de análise, começa-se a
perceber a ânsia de poder do Executivo (leia-se governo). p.-se ao exame
das proposições concr~.

, 2.1. Pelas pretendidas aJteraÇó~s DOS arts. 48, inc. XIII, 61,
p~o lo., inc. II, "e", e 84, inc. VI, da C.F.l88 (arts. 1. e 2. da P.E.C. n;
174/95), retomam à Presidência' da República as atribuições para
estruturação dos Ministérios e demais órgãos da administração fedcral,
inclusive com a possibilidade de transfúrmação de cargos. Volta a fórmpla
de se iuI~quar a administração ao governanre: a cada novo mandato, milhares
de cargos mudam de titular, reconfornrando a máquina estatal 'ao alvedrio do
novo mandatário. Trocam-se os Superintendentes e Delegados da Receita
Federal, os técnicos do Ministério da Fazenda e do Planejamento. A1cança-se
o nível técnico-operativo da estrutura estatal com o troca-troca de cargos para
consolidação do novo governo. Observe-se qlIe a expressão "na fo17lUl da
lri", pela alteração preteudida, é excluida do texto do art. 84, ine. VI, da
C.F.188, pasondo a matéria a constitüir ato discricionário do
Presidente da República, sem qualquer vinculaçio legal especffica. k
alteração apontada tem aspectos de 'conveniência e oportunidade de caráter
político, concedendo prerrogativa ampla sem o Ullnimo de controle pelo
Poder Legislativo. Em conseqüência, a administração pública passa a ter
forma, composição e atribuições mutáveis a qualqJrer momento, oql!C fere o
principio da legalidade. Até o controle jurisdicional sobre os atos
administrativos estará limitado.

A quem interessa isso'? Ao Governo, qlIe dispõe de amplo
poder de barganha para angariar ,naioria no Congresso Nacional,
subordinadas à cognominada fidelidade e à aliança de governo. TambéIn
qJrer o Estado nilo-atuante, pois li mudança a cada· quatro anos vI! a
impossibilidade de especialização, Je wnsolidação da estrutura e de
desenvolvimento eficiente.

Viola-se aqui os prinapios da moralidade e da
impessoalidade. Cada vez mais haverá cargos de livre provimento e
exoneração, para compor o governo, tomando a administração das verbas
públicas pessoal e dirigida a interesses de panidos politicos ou indivíduos.
Há inconstitucionalidade, pois a alteração, de estrutura e funcionamento,
malfere os principios basilares da adl11inisti'"aÇão pública, ainda que se trate
de nornras constitucionais. É caso em que a emenda deve ser rejeitada.

2.2. A propOSta de reIOrma avança ainda sobre a estabilidade
dos funcionários públicos, o que faz a partir de alterações no art. 41 da
C.FJ88, prevendo a criação de campo extensissimo de possibilidade de
exoneração dos servidores ad nUll!J1I daqueles qlIe detêm o poder (art 8. da
P.E.C. n. 173/95). Atendendo-se à pretensão; estar-se-á outorgando aos
governantes detentores de planos miraculosos de r_,mitaria da
administração pública, li faculdade de exonerar centenas ou miIhllfCS de
funcionários, sem qualquer lllOOO ue legitimação ou avaliaçfio da'
conveniência de tão radical ação. A (asa dos representantes do povo, o
Parlamento, não será consultado..-,1 çola mais luna vez, a concentração. de
poder em mãos do Executlvo. Pode um goVernante desavisado desmantelar
11111& boa estrutura administrativa para o' povo, l1UlS que nAo lhe parece
conveniente, ou que pareça onerosa ao extremo. '

A impessoalidade e a moralidade sllo afetadas novll1lleDte. A
impessoalidade, por pemritir o instrumento constitucional a ser criado o
direcionamento das demissOes de determinados funcionários, sob o manto da
r=strutuIaçllo. A moralidade, por nllo haver legitimaçllo da mudança pela
casa legislativa, pelos representantes do povo.

Estabe1ece-se, pela proposta, dois regimes de vincuIaçllo
laboraJ ao Estado. Os funcionários públicos poderllo ser admitidos mediante
processo scIetivo simplificado. Ora, tanto poderá ser processo scIetivo
simplificado a avaliação das condições fisicas do trabalhador braçal como a
tecomendaçllo pelos apaniguados dos governantes. Amplia-se o campo do
subjetivismo, já tllo dificilmente dominado pela exigencia do conClUSO
público, numa perigosa outorga de poder ao cootrolador dos cargos.
Aaescente-se que a dualidade de mginics (estatutário e celetista) pode
conviver tnmqüiIamentc com o COIICUISO público • forma induvidosamente
~ca e moralizadora de acesso aos cargos e en:pregos - , a exemplo
dOllil 0CClIle nas entidades da administração indireta: as sociedades de
economiamista e as empresas públicas, embora seus funcionários nllo sejam
estáveis e não possuam direito a tanto, sllo selecionados via concurso
público. .

Atualmente a legislação já permite, em caso de urg!ncia, a
contrataçIo, por prazo determinado, máximo de um ano, até que se complete
o 1ICCCISário e saJutar COIlCUISO público (art. 37, inc. IX, da C.F.188 e Lei n.
8.745/93). NIo prospera, portanto, a justificativa de facilitaçllo das
COI1tnItIções em situações de nccessidadc. Há somente 11111& explicaçllo: a
intençllo de outorgar aos provedores de cargo maior campo de manobra para
dirigir a seleçllo de acordo com seus interesses, muitas vezes dissociados dos
fins'do Estado.

Novamente padece a impessoalidade: poderá o provedor do
cargo praticamente escolher quem irá admitir. Também vai a moralidade, por
motivos óbvios. E a publicidade, já que os critérios de contrataçIo nllo serIo
de dominio geral. Há, portanto, inconstituciona.

2.3. De outra parte, através do art. 3. da P.E.C.' IÍ. 173/95,
inclui-se no art. 37 da C.F.188 o inciso XXIf, pelo qual se poderá reservar até
vinte por cento dos cargos a serem providos para trabalhadores já integrantes
dos quadros da administraçao. Forma-se aqui uma reserva de mercado aos
funcioIlários públicos, sem que Juga qualquer motivo para a distinçlio.
Obviamcme que se nAo classificados para as vagas reservadas, os
funciooários COIlCOm'rio nas vagas dos mortais.

Nllo há motivo para outorgar tal benesse aos servidores já
experimentados. Snas qualidades pessoais deverllo ser estimuladas por
planos de carreira, e nAo por oporttmidades enviesadas. Demais disso, (,\ que
diitinguc o funcionário do nllo funcionário? A já existente relação com o
Estado? Ilüustificável, pois o concurso público VÍSlI, impessoalmente, a
identificar o indMduo mais habilitado a exercer ocargo disponíve1, seja ele
funcionário ou nAo.

A proposta fere o principio .da isonomia, registrado
firmemente na dec1araçllo de direitos, art. 5°, inciso 1, da Constituiçlio, além
dos principias especificos da impmoeIidadc e damoralidade.

2.4. No projeto d!:~, çom a incluslo do art. 249,
disIloIliÇÕCI gerais (art. 9. da P.E.C, n. 17J195j; pretendc-sc a mjtigaçllo da
1'CItriçlio à criaçIo de empresas subsidiárias de empresas públicas ou de
sociedades de CCODOInia mista. Por ocasiIo da Assembléia Naciooal
Coostituinte de 1987, incluiu-se na COIlStitlliç!lo o dispositivo obstadar da
criaçIo de subsidiárias, senIo mediaDte lei. A praga proIiferadora de estatais
conheceu seu' apogeu sob o regime de 69, em que se criavam autarquias,
empresas públicas, sociedades de' ecooomia mista mediante lei; e, para
prosseguir na estruturaçllo de carP a satisfazer correIigionírios, criavam-se
mas subsidiárias, com polpudos vencimentos de diretorias, e muitas vezes
llID secretarias, sem sedes,·sem funcimírios, sem finalida!le.

Mais 11111& vez c:oocentrlHe eni mIos dos governantes o
poder: o poder ecooOmico' do Estado, o poder de intervir como agente do
produçllo, ou como agente criador de ClIIJOS de diretoria'a seremsupridos.

Viola-se o principio da moralidade, pois nllo haverá apuraçIo
pelo Legislativo ~ conveni&cia de~;:;:=~ empresas estatais,
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espcciaImcote nmn quadrante da vida em que se pretende a retirada. do
Estado das atividades produtivas.'

2.S. Além disso, pedece de inccmtitucionaIdIIdc a proposta
por se conftontar com os~ que; limitam a ÍDtI::l'YCI1Çll direta do
EstIdo na ecoooniia, previstos 110 art. 173 (art. 9. da P.E.C. n. 173195, l1li

proposições reIativàs aos lIrtS; 248 c 249). A coostruçIo daquc1c dispositivo
informa ser mna cxccçlo o Estado,exércer atividade e<:OIlÔDIica diretamente.
Somente atua para suprir à aus&cia das empresas privadas. ou para garmiia
da segurança nacional. Permitir um aIarpmcnto da lItUaÇlio econômica
estatal direta, por vias transversas, será incorrer em incoostitueionalidade.

2.6. De retomo à ,era da caçada aos 11II1Tqj6s do serviço
público, aproposta aprescnta.sc com dispositivo limitador de aposentadorias
c 1'CIIlUIICrlIÇÕ de servidores, fazendo incluir um artigo nO 75 no Ato das
Disposições Constitucionais TIlIIIIitórias - A.D.C.T. (art. 10 da P.E.C. n.
173195). Vcdar-sc-á a llWUltaçlo de acmo " fI-/IlfllD' dtIIlD com
re1IçIo à rcmuneraçIo teto de cada çargopúblicó coiTcspondcnte ao em que
se inativou o servidor.

Interessante salicntlr que o AD.C.T. 0l:'iPW já plevia
dispositivo semelhante, contidO Do art.. 17, c que foi fulminado pela
interptetaçIo jurisprudencial. TrIlHe de norma coostitucional
inconstitueiOlll1; ou seja, ncnna cOm forma coustitucional, mas de CClI1teódo
nIo constitucional, que aftoota~pio fundamental da estrutura do EstIdo.
Na hipótese, a garantia individual elaproteçIo ao cIirei1D adquirido.

Assim, inócua,; repetitiva c lIUtOritíria, a nova teDtativa de
violIçIo ao principio JIIIII10 de. cstIIriIidade dai rdaçllcs juridicas
CCXIIIjp'IIdo no art. 5°, inciso XXXVI, da CoostituiçIo deixa ttansplll'eCCl',
.embora com motivos aparcntemcIIte nobres, o pouco lpIeço pelo EstlItuto
Maior da NaçI!:' '.

2.7. Dcstaque-sc, ainda, os arts. 4. c 5. daP.E.C. n. 173195,
que atinlIm com as disposições do art. 48, inc. XV, c arts. 51, ines. IV, c 52,
inc. xm, da C.F.I88. Por essas proposições, é retirada da i:ompet&cia
privativa da camara c do Senado FcderaI. as disposições relativas à fixaçio'
da nmunerlIÇIo de seus servidores, colocando-as no rol de compct6ncia do
CGIIp'CSSO Naciooal, com sançllo do Poder Executivo, o que politicamente
poderi servir para CVCDlUIl negociação ou veto. Essa alteraçIo atiqe o
Poder Judiciário, que também. perdelá autonomia, prevista no art. 99, captIt,
da C.F.188, lJlingindo inclosivc os magistrados, dada a ambigQidadC
terminol6gica da rcdaçIo proposta. Com isso, resta ferido o lJfÍD!ClPio da
lCIJlUÇIo dos podera, restringindo a indepcnd!ncia do LcgisJAt,ivo c elo
Judiciirio, afirmando.Ic sua ~onalidade por atingir a~
J*ea co1ocIda no art. 60, parígrlIfo 4., inc. lU, da C.F.I88.

3. De tudo o que se expôs, podc-se concluir quc há mna
1lUIca de poder. Uma 1:;uaca de poder pelo atual governo, detentor de
expressiva maioria 110 Congresso NacioDal c embalado pelo inicio de
JDIIIIdato c pelo sucesso de mn planO econômico.

•Perigosos m esses IlIéditbs. Haverá 1imites ao poder que se
outorgIri, caso haja aprovIIÇIo das propostas?~ limites às vio~
~? A DÓS, rcpmcntantes do~ se. tamanho poder
Iaá c:oocentrado no Executivo, abrindo mio de várias prerrogativas, em
tm!i'iúzo da scparaçIo depoderés, 'principio primordial da COllStituiçlc
vigente (art. 60, § 4°, lll), erigido como cláusula péIrca do contrato SOCiall

que aderan os cidadIos lmIsileiros.

4. 'Ante oexposto, VOTO pejalNADMlSSIBltmADE das
Propostas em face de sua INCC?NSTlTUClONALIDADE. _

'Sala das CODIissõcs, 2S de setembro de 1.995.

. . l·"'" . f.'\
." ',' .... '~'l",,·

, '. - .._,-,~.- .
'~AOO ARijASUMA

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DEPUTADO ALMINO AFFONSO

. A Proposta d8~. COnstitucional n" 173195, que tem por objetivo
modIIk:ar o CÍIp/tUIo.dil Admi~l\J'IIÇIo.póblica (CF, art. 37 e seguintes), foi rellltllda
pelo Nobre Deputado Prisco V..,. que; após' extensa análise, manifestou-18 pela
_ 8dmilllibilidllde pwcial, dlIIde que adotadas as 1S emendas que acompanhllll1
o rapec:tivo parecer.

Destaco, de imediato, o profundo respeito que merece de todos nós o
eminente Relator. IVJ longo dos primeiros meses desta sessAo legislativa, tenho
lIClClITIP8flh8 a l8riedade com que o Deputado Prisco Viaroa desampenhB-18 como
lIIIIII1bIo da ComilSllo de Constituiçio e Justiça e de Redação, intervindo sempre,
com brilho e competêllCia, seja'na emissão de seus pareceres, seja no mlis
lirnpIelI apIIIte que lhe caiba interpor ao longo dos debates. É um consumado
COI.'1ecedoI do Regimento Interno, manejando com lógica admirável os _
aIc:ancà, mas também é, como tantas vezes tem revelado. incansável estudioso de
110lIO Direito Constitucional, em cujo âmbito doutrinário se move com a
rwniliaidade de um mestre.

NAo obstante, as homenagens que lhe presto, consolidadas por um
c:onhec:imento pessoal que remonta há mais de trinta anos - desde quando eu
inicillVll minha carreire politica e S. Exa. já se projetava como brilhante jornalista •
wjo-me na incomodidade -de registrar minha discordârycia em relaçAo ao seu
..--e de rebater-lhe os argumentos com que busca sustentar as emendai que
foI:muIou.

Com efeito, além dos altos objativos que a justificam, a PEC n" 173195
eIli vllZllda sem quebra de respeito aos mandamentos da Constituiçio Federal e
ia norrMS regimentais.

Na verdade, inicia-se nesta Casa um' debate fundamental parll a
-wturaçIo do Estado e a redefiniçio de seu papel e de sue fonna. de aluIIc;io.
DelI8gI'OU _ discussAo a Proposta de Emenda à.Constituiçio oriunda do Poder
Executivo e; agora, sob o crivo de Comissllo de Constituição e Justiça.

Passo, ato continuo, a análise das emendas apresentadas pelo nobre
Relator.

1-SEPARAçAO DOS PODERES

As emendas n"s. 3, 11 e 12, propostas pelo Relator visam suprimir os
lIItigos 37, XXIII, 248, 249 e 250 da PEC nO 173195, por considerá-los
inconstrtuc:ionais, sob o argumento' de que os referidos dispositivos ferem o
princ:fpio fundamental da Separação dos Poderes, contido na Constituição Federal,
no teu ar( 2",~:
2

"Art. 2" S40 Poderes da Uniifo, independentes e halTllOniccs entre si. o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.•

Segundo o ensinamento de JoSé Afonso da Silva, "a independ.ncia
dos poc\lIrlIS significa: a) que a investidurá e a permanência des pessoàs num dos
6rgIos do governo nio dependem da confiança nem da vontade dos outros; b) que,
no lIl*'Cicio das atribuiçOes que lhe silo próprias, nAo precisam os titulares
CClI1IUIt.' os outros nem necessitam de sua autorização; c) que, na organizaçio dos
rapec:tivos serviços, cada um é livre, Observadas apenas as disposiçOes
constitucionais e legais".

-"A hllllllCinia entre os poderes verifica-se, primeiramente, pelas
nonnas de cortlllia no trato reciproco e no respeito às prerrollativas e faculdades a
que rnutuainente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar que a divido de
fIn;6es entre os, órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Hi
interfer6ncias que visam o estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos,
• busca 'do. equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e
indispensável para evitar o aroltrio e o desmando de um em detrimento do outro e
MpeCialmente dos governados".

"Tudo isso demonstra que os trabalhos do Legislativo e do Extiéutivo,
8IP8dalmente, mas também do Judiciário, só se desenvolverão a bom tenno, se
asses órgãos se subordinarem ao principiei da hannonia, que não significa nllll1 o
domlnio de um pelo outro, nem a' usurpação de atribuições, mas a verificaçÀo de
que, entre eles, híl de haver consciente colaboração e controle reciproco, para
evitar distorçOes e desman~os. A desannonia, porém, se dá sempre que S8
IICAIIClIm as atribuiçOes, faculdades e prerrogativas de um em detrimento de
outro". (Curso de Direito Constitucional. Positivo, 6° Edição,pg. 97)

Analisando os dispositivos questionados e comparando-os com o voto
do relator verificamos que o vício da inconstitucionalidade nâo se materializciu. É o
que .. pode extrair da análise das emendas 3, 11 e 12, a seguir:

EMENDA No. 3
Art. 37, XXIII .
EJeyllÇlo ou reajuste da remuneração por lei especifica
SuprImir

A supressAo proposta pelo Relator fundamenta-se .na alegação de
ferir o dispositivo inovedor "o principio da independência e harmonia entre os
Poderes". Ademais, sagundo S.Exa., a disposição remeteria a lei especifica matéria
que j6 é detenninaçio constitucional.



03970 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

A proposiçIo do governo. nesae ponto, poderia, à primeira vista,
r-r-1lIrIderá a lIboIir a sePeraçlio dos Poclerea (conforme Cf.• art 60. § 4'. 111).
..... lClb outro tngulo, o incilO em questAo rep!'8I«1la, na realidade, in'1poIWlte
~ na rIIIÇIo entra os Poclerea da República, como jA occrre em
~ conItItucionaImet'lte previstas. ~ sabido. competir hoje 80 LegiIIativo
....V81lClimentos do Exllcutivo e do Juclici*io, lIUbmetidos em fLnçIo dos n.

. 81, I 1', .. e llS. li, b, In tine • Il1o HIII qualquer perda de lIlIlonomia ou ruplln
1nIIItucionIII. Trata-H, poil, de procedimento trallsp8l eUla, ditado pelas regras do

. liIIIrM de hIoa •~ regulador da conviv6ncia entra os tr6I entes
·~doEádo.

A medida proposta, al6m cbIo. nIo lllingiria o nUcleo~ de
quMquw dos PoderN da República. Estes, em 1U8' 8IlI6nçia,~
lr*Ic:IIdoI .. rnaia twmOnlCOl com a 1WI1formiz8çlo'de procedimenlOl. Por teU
limo, ri Congresso Nacional contillU8l'i8 aando a úllima illllAncia de 8fWiçIo dos
8lI'IIIl1tos l'8IIUlW8l6rIos dos tr6I PodereI, podendo inclUliva cIenubar lIV8IIlU8iI
wa prMldenciais.

. A llIlIdida seria, alndII, um forte instrumento de impIlInlaçIo de
lIonomia, dec:orrente de fonna igualitária de CCIlC8IIIo de TlIIIjuItes, nIo
ampliando, 8Rlm, deanlveia, como hoje occrre _ lIlIIIII'IO campo.

De igual modo, inexiIla incompatibilidade da proposta com o.inciIO X,
do art. '.!T da Conátituiçio, que 8IlabIIec:8 data única plII'lI a revillo geral da
~ doi HIVidoraI P\lbIiCOl. Oulro equivoco. Com efeito, aaegurar a
locIoa lIlmuItMeId8de de nvIdo geral, o dispositivo nIo vedaria~ ou
impIIcllalllellla. a possibilidllde de realizaçAo de rnIa6n~ ou...--

NIo lIfronlando. lISIÍm, as cláusulas proibitivas do ar!. 60. § 4" da
Carta Megna, a oportuoa irKlVllÇiO deve ser acolhida, rejeitando-Ie, em
COl1IlIqI1Incia, a emenda proposta pelo Rellltor.

EMENDA No. 11
Alta. 248 • 241
MIo aprKIaçIo, pelo CoiIgrnso, de cIdo. tudo ou

lIIDclrpÓnIçIO ele ernprHBa ele crIaçIo ele subaIdIúIaL
SuprImIr

Ao propor a suprasIIo dos arts. 248 e 249, dai Disposíç6a
ConItitucionaia Gerais, alega o relator que "a exceçIo aventada significa retirar a
quMtIo do controle prévio'da 8Içada do Poder Legislativo". Argumenta ainda que
"o princfpio da separaçIo dos Poderes restou arranhado".

A proposta do Poder Exllcutivo nIo tsm outro escopo senIo o de
cllnamlzar o Programa Nacional de DesestatizaçIo, permitindo que le lIdolem
med)d8I relativas à cillo. fuIAo ou incorporaçio de empreIIIS
i ldepelldell18menla de lIIIIII decillo legislativII especifica. Na realidade aqueles
artigos permitam a agilizaçAo dallIÇ6es do governo no êlllbito ampresarial.

NIo se cuida, poil, de suprimir o controle do Legill8livo sobre o
prDC8RO de ai!IÇIo de emprallll estalais, lTIlII, lio-lIOITI8l1la. de explicitar que,
CII*Ido se tnIl.- de cillo, fuIIo ou inc0rp0raç60 de empresas estalais no COI'IlalClo
do l'nlgrM18 Nacional de Desastatizaç60 (Lei no 8.031190), restará displll'll8da a
m.1ifwIlaçIo tópica e lIIplICIfica do Legislativo.

De lTI8IlTIlI fonna, a disposiçAo contida no alt. 249 da Proposta de
.EmendlI deIlilllH8 tacHomente a retirar do Ambito do 1Ilt. 37, incilO xx. da
ConItItuIçIo, a criaçIo de subsidiárias para desempenhar atividades dil'lltsnente
rWIcion8du com aquelas de matriz".

Aelím. nIo houve afronta ao prinCIpio da l8P8f1IÇio dOI pocIer8I, llllII
11m lIIIIII.anéliae de m6riIo, por parte do ralator, motivo pelo qual rejebnIo8 a
emenda.

EMENDA N01:!
Nt.2IO
Teto málmo ele l'lIlIIUfI8flIÇ
SuprImir

A'1UPf1tII6o do art. 250, proposta pelo relator, apoia-se, mais uma
vez, na lWgUIII8I'ItaçA de inconstitucionalidade.

SelÍundo o parlamentar, o dispositivo -arnnha- o principio da
llÍperaçio dos Poderes, por subordinar os demais titulares de Podaras ao teto
pravillo plII'lI o titular do Poder Executivo.

Gostaríamos de lembrar que, em 1992, o Congresso Nacional aprovou
Emenda (PEC No. 1192) que introduziu limites para rall1Ul'l9rllÇio de Deputados
Estaduais e de Vereadores (&rt. 27. § 20., ar!. 29, VI e VII) . ElIlI8lI dispositivos, que
foram objeto de emenda conslitucional, guarda forta semelhança com a proposiçlo
ora questionada e recebeu aprovaçAo da Comissão de ConstiluiçAo e Justiça e de
RedlIçiIo e do próprio Congresso, a quem coube, portanto, a iniciativll de introduzir
dispolições no texto constitucional com o objetivo de limitar a l'elIII.n8f1IÇA de
lIIll8I'llaI poUticos estaduais erTUlicipais.

Por outro lado, já l1li encontram limitados no incilO XI, do ar!. '.!T. OI
vencimentos dos magiltrlldos que nAo podem, a titulo nenhum, exceder OI dos
MjniItros do Supremo Tribunal Federal. Demonstra..... dessa forma, que o sistema

.ia limites de rsmlWI8raçAo, ell8belecido originai.-nenl8 pela ConIlIluIçIo, é
suscetrvel de novas concretizaç6es com o objetivo de prevenir 8buIOI e diMorçllN.
Pode-se, por isso, sustentar que a explicil8çlo de limitaS de rlIll'Ul8I'8Ç6o, no
Ambito fecierlItivo, será também plenamente cIefenslíveI.

Deve-se apontar, ainda, que o Presidenla da ReplbIIca nIo é
apenas o Chefe do Poder Executivo, mas também o Chefe do &lado brlllilelro.

Assim, a eleiçAo da remuneraçlo do Prasidenla de RlIpI:ibIica como
'1imite do limite" da remul1lll'8ÇâO dos agentes públicos nlo padece de vicio
relacionadO com o principio de divisão de poderes, o que nos leva li propor a
rejeiçlo da emenda.

a•DIREITOS ADQUIRIDOS

Atenção especial merece a emenda no 4, do Sr. Relator, a.4o
lICOIl1imento redundaria na imobilizaçio do poder constituinte reronnadoI do
Congresso. Segundo OI t8lTl101 da proposição de Sua Exceléncia, tral8-I8 de
aaéscimo de artigo à PECo para , segundo afinna, "sanar inconstitucionalidade dos
1IltI. 39,~ seus incisos e parágrafos, 75, 206 e 250". AI preocllpllçllM do
digno parlamentar girem em torno de quest60 do dinlito adquirido. ~
conclusões, infelizmente. nlo se ajustam à melhor doutrina e • jurisprud6ncia do
Excelso Pretório.

Há, na verdade. dispositivos imodificáveis·na Constituiç6o como OI
pertinentes aos direitos e garantias individuais referidos no M. 60, § 4", da rI1M1III
carta, embora certos especialistas sustentem o contrário.

A proposta de llfTIllnda, no entanto, nIo se conIIila com o 00c:Ie0
inviolável do dispositivo auto-limitador, ao qual se vincula o M. 5", inciso XXXVI, do.
Lei Maior.

Segundo o comando da disposiçAo em apreço, " a lei nIo JOiudicadI
.0 diraito 8dquirido, o ato juridico perfeito ou a coisa julgada".

Obviamente, quando a ConstituiçAo se rafllre • lei. indica tnIl.--se ele
normas legais de natureza infra-constiluciOl18I e nIo de lU8I próprias disposlçOea.
Livre de tal autofagia, a Carta Magna se afinna e se prcjeta, no pl8l'lO intertempol...
derrogando ou revogando situações pretéril8l.

Os compêndios registram inÚllllll'8l definições de direito adquirido,
elaborados por acatados cultores da Ciência Jurldica. A mail autorizlId8,
entretanto, é, sem dúvida, a da Lei IntrocluçAo ao Código Civil:

·Att.ó" ..
.................(omissis) .
§ 2" Consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular; ou alguém
por ele, possa exercer, como aquellls cujo começo do &x1JICfcio tenha
termo prefixo, ou condiç6o preestabelecida inBlteráve/, 11 IJtbftrio de
outrem."

Ligado, portanto, a situaç6es jurídicas consolidlldal o éi~

adquirido destina-se a proteger essa conjuntura de inovações, ao IIbr ,;,o de leis
eficazes a seu tempo, mas. por fim, revogadas.

Como sustenta Celso Ribeiro Bastos, "o dirailo adquirido 8nYOIvIt
sempre uma dimensão prospeciiva, vaie.dizer, voltada para o Muro". (Comecdi ÍOI
à Constituição do Brasil", 2" VaI., pg:193, Ed. Saraiva, 1989).

Para o mesmo autor, "o que o diraito adquirido infringe é o princlplo
da imediata entrada da Lei em vigor". E acrescenta: " E normal CI4lI 8 lei paIM a
produzir efeitos a partir da sua publicaçAo. O caráter, contudo, de adquirido de um
direito, o imuni:la contra a iei nova, afastando-a, portanto." (idem)

Isso tudo, rassalte-se, no pertinente às nonT18I legais ordir1*i8I, pois,
como Jã decidiu o Supremo Tribunal Federal, "nIa há dirailo adquirido contnI a
Constituição" (R.E. no 157.538-7, do Rio de JlI18iro - Relator: MlniI1rD Moreira
Alves - Decisão unânime da 1° Turma, em 22IOGI93). No lTllIIITIO acórdIo,.~ o
magistrado a eficácia imediata da Lei Maior, "aJcançando efeilol futuros de fatos
passados, sem óbice de alegação da diraito àdquirido".

.Em senticfo idêntico sAo os ac:órdAos do STF, nos R.EI. nos. 99.522
(RDA 1531110-113), 92.638 (RDA 145156-61), 94.414 (ROA 160114+151), todos
também relatados pelo Ministro Moreira Alvel; na RepresentaçIo no 895 (RTJ
671327), relatado pelo Ministro Djaci FalcAo e em muitos outros lIC6rdIcla
publicados nas RDA 241õ!, 341205, 381259, 541215 e10e.'65, na RF 1341<123 81'l8
RTJ 6819-15, referidos recentemente no M.S. nO 220332-DF (QJU no 147, de
02lO8I95). . .

Como se nota, é firme e antiga a orientaçlo delse Corta 1OIlr8'a
maléria. Há quase 40 anos atrás, no RE. no 35.491, relatado pelo saudoso MlniIlro
Luiz Gallotti, em 26 de noVembro de 1957, a ementa do acórdAo já assim resumia a
decisão:

"N1o pode haver direito adquirido contra ptIIC8ito exptNlO as
Constituiçilo. "
(RDA, Vai. 54, pág. 215)

Imposslvel, dessa forme, tentar deter a marchll inexaável do
progresso à custa da contençAo de reformas como 1II propost8l pelo Poder
Executivo. Para concluir, a emenda do Relator, em resumo:
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EMENDA No. 4
Novo Art.141 PEC 173 .
Garante direito adquirido ao dlapoato:

•capot, Art. 39;
· c.,wt, Art.41,1~ e parignIfos;
• AR. 2011, Inciso V;
• Art. 250; e
• Art. 75.

Acr8llcentar

Aemenda do relator, ao garantir o dImto lIdquirldo 801 disposilivol
elencados acima, disp09, em sfntese que:

a) Art. 39, c.put : os regimes jurídicos difenlncilldos somente
poderAo ser inslilufdos para os servidores a~ contratados a J*tir da
promulgação da emenda;

b) AR. 41, caput, Incl_ e f*'ágnIfas:. o musmo ocorrer6 com I'
estabilidade a partir da 5 (Cinco) anos; as nova. formas da demisslo; I
indenizaçAo; a extinção do cargo (vago por demissAo do titular) por qua/r:o lIIlOS; e
a avaliação periódica e aspecffica de desempenho, como condiçAo para aquisiçio
da estabilidade somente se aplicará aos novos servidores;

c) Art. 2011, V: o mesmo ocorrerá no magistério público, no tocente ao
procasso seletivo público;

d) Art. 250: a remuneração cios !Jervidores ativos e inativos dos trh
Poderes, bem como seus membros, não poderá exceder a remuneração fiXlldll, em
espécie, para o Presidenta da República, aplicando-sa, porém, somente _
servidores admitidos após a promulgação dasta PEC; e

e) Art. 75: os proventos e pensl5es terIIo como limite rnálómo a
remuneração dos servidoras ativos, somente no caso dos HlVidores cujo direito I
Inatividade venha a se constituir após a promulgação dasta PEC 173195.

Com efeito, a garantia da proteção ao direito Bdquirido, ao ato jurldico
perfeito e à coisa julgada cumpl"J uma função da bloqueio em face do legisllldor
InfraconstituCional. O texto constituCional é c1arissimo a este respeito: art. S-, XXXVI
- "a lei nto prejudicará o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada".
Na maama senda, com proc:isão, tem-se o art. 6· da Lei de IntroduçIo ao Código
Civil (Decreto-Iei n· 4.657, de 4 de tetembro de 1942): "Art. 6" - A lei em vigor terá
efeito imediato e geral, respeitados o ato juridico perfeito, o diraito adquirido e a
coisa julgada". O direito adquirido, por conseguinte, ao contrário do que
equivocadamente sustenta o nobre Relator, nAo é garantia dirigida ao poder
constituinte, originério ou reformador. É garantia do cidadão frente ao legislador
infraconstituCionaJ, utilizável para impedir a eficáCia derrogatória da lei nova em
face de situações jurídicas garantidas a certo e delerminado grupo de indivíduos.
NIo é, conseqüentemente, garantia individual utilizável para impedir a modificação
abIIrata de institutos jurídicos, mas instrumento apto tão somente a barrar,
bloquear ol.! refrear a aplicaçAo da regra nova, no presente e para o futuro em
relação a fatos, situações ou atos cobertos por disposições normativas anteriores
mais favoráveis.

O poder constituinte reformador está, é verdade, impedido de suprimir
a garantia do direito adquirido, ou alt,rá-Ie, por força do § 4·, rIf, do art. 60
da ConstitUição. É-Ihe vedado, ainda, autorizar ao legislador infraconstituCional a
desconsiderar a referida garantia, como modoobliquo ou indireto de esvaziamento
dtI8se preceito constituCional. Nada obstante, a referida garantia não impede o
poder reformador de impor, por si, e diretamente, alterações em direitos e
obrigaç6es constituCionais, pois a garantia visa a bloquear o lepislador, nio o
ConstitUinte, originário ou derivado. Entendimento.diverso, por absurdo, importaria
em deferir ao legislador ordinário a competência para estabelecar "c1áusúla
p6lreas" para carta grupo de situações e indivíduos, regras modificáveis pelo poder
reformador, e, ademais, sem número certo e sem limitação malerial definida - fonna
indirete de tornar completamente inútil a delimitação das cláusulas pétrees
constantes do § 4· do art. 60 e inverter completamente a hierarquia das normas. no
sistema juridico naCional. Nlio se presume, no entanto, que o Constituinte
estabeleça absurdos ou regras inúteis. Nem tampouco que tenha aderido ao delirio
autoritário de estabalecar um sistema jurídico tendente ao imobilismo; à inérCia, à
fixidez, apoiado em direitos adquiridos irreformáveis, e alheio' ao dinamismo da
história e às urgências sem conte do mundo da vide.

No particular das alterações sugeridas nos'arts. 39c caput, e 206,
inéiso V, a emenda sugerida pelo Relator, ademais é inócua. A razão disso é
simples: nos dois dispositivos basicamente suprime-se a obrigatoriedaclfl do
Regime Jurfdico Único, remetendo-se para o legislador ordinário a definiçAo sobre
se adota ou não regimes jurídicos diferenciados. Ora, como o legislador encontrará
esse grupo funcional (os servidores da administraçAo direta e de carreira de
magistério) ocupando em regra regime estatutário (único, e, ademais, unilateral)
não poderá logicamente convertê-Ios autoritariamente ao regime celetista
(bilateral), por falta de concordância da outra parte. Se encontrá-ias em regime
caletista (contratual), tampouco poderá convertê-Ios em estatutários, por af)'onta ao
ato jurfdico perfeito (o contrato). Vê-se, pois, ser inútil, por desnecassária, do ponto
de vista lógico, expressa garantia do que já está garantido em face do iegisiador
ordinário por peculiaridades jurfdicas e fáticas da maiéria.

No que atina à imunidade quanto à exigência de teto proposta no art.
250, a Constituição já estabelece que "os vencimentos dos cargos do Poder
l.Bgislafivo e do Poder Judiciário não poderSo ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo" (art. 37, inciso XII). Ora, na matéria, o art. 250 proposto é apenas veículo
para datalhamento e especificaçAo do quanto já estabeiecido na ConstituiçAo e
instrumenteliza de forma mais efetiva o cumprimento do teto, que na conformação

atual é coarante com o próprio regime presidencialista de governo, adotado por
vontade soberana da nação brasileira, mediante plebisCito.

Desse modo, somos pela rejelçlo da emenda.

•• DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

O poder constituinte originário, ao estabelecar a Constituição Federal,
instituiu um poder constitucional reformador, ou poder de reforma constituCional,
porque, para Gomes Canotilha, "nenhuma constituição pode conter a 1Iida ou parar
o vento com as mlfos, nenhuma lei constitucional evita o ruir dos muros doS
processos históricos, e, conseqlJememente, as alterações constitucionais, se ela já
perdeu a sua força normativa." (Direito ConstituCional, Ed. Livrária Almedina, 6"
Edição, pg. 1.129)

O poder constitUinte derivado é um poder limitado pela própria
ConslituiçAo que lhe impOe procedimentos e forma de agir ficando sujeito ao
controle de constitucionalidade.

. Essas limites encontralT,-~expressos na ConslituiçAo Federal no seu
art. 60, que traz no seu § 4·, incisos I a rIf as cláusulas consideradas pétreas, ou
seja, àquelas que nêo poderio ser alteradas pelo poder reformador.

No rol do § 4° do art. 60 da Cf. estio inseridos os direitos e garantias
individuais (IV} compreendidos, em principio, pelo art. 5· e incisos da Lei Maior.

. O Relator, tendo considarado inconstitucionais os arts. 1·, 3°, 6· e o
10 da PEC n" 173195, referentes, respectivamente, aos'artigos constitucionais de
nos. 37, I; 37, XXII; 39, § 2" e art. 75 do Ato das Disposições ConstituCionais
Transitórias, apresentou as emendas da números 1, 2, 6 e 14, visando corrigir o
víCio alegado. O que não nos parece procedente, conforme exposto a seguir:

EMENDA No. 1
Art. 37,1
ContrataçIo de Estrangeiros
Suprimir.

O Sr. Relator apresentou emenda suprimindo o presente artigo.
Alega que o direito aos cargos públicos, como os direitos que outorgam capacidade
eleitoral ativa e passiva, ou a legitimação para ajuizar ação popular, CClmp6em o
elenco dos chamados direitos politicos do cidadâo brasileiro, como expressão da
cidadania. E prossegue: "A exclusfjo dos estrangeiros da investidura em cargo
pI1b1ico prende-se a razl5es de ordem histórico-constitucional, pela natureza mesma
do cargo público. O direito de exercê-lo é um direito palltico que o estrangeiro não
tem, por n/jo pertencer à comunidade pallfica brasileira".

A ConstituiçAo assegura aos estrangeiros residentes no país a
inviolabilidade do direito à vida, â liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. No tocante à aquisiçAo e gozo dos direitos civis a lei não distingue
entre nacionais e estrangeiros.' Em suma, os estrangeiros só nio gozam dos
mesmos direitos que os brasileiros quando a própria ConstituiçAo autoriza a
distinção.

O que se entende por direitos pollticos?
O mestre Pinto Ferreira nos traz o conceito de Pimenta Bueno, para

quem "os direitos pollticos são as prerrogativas, os atributos, a faculdade, o poder
de int8lV8llÇiio dos cidadAos ativos no governo de sau país".

E prossegue o ilustre professor: "De um modo geral, os direitos
pallficos sfjo os que asseguram a participaçAo do individuo no govemo de seu pais,
seja votando ou sendo votado."

Em sintese, o núcleo fundamental .dos direitos políticos
consubstancia-se no direito eleitoral de votar e ser votado adquirindo-se a
cidadania mediante alistamento eleitoral na forma da lei, ou seja, com a obtençAo
da qualidade de eleitor.

. Pinto Ferreira, porém, nos chama a atençâo para o fato de que se
eleve distinguir ~ entre os agentes políticos e os agentes administrativos. O
simples exercíCio de cargo ou funçAo p,ública de natureza administrativa não é
direito político e sim público. E continua citando Pimenta Bueno, "que classifica em
sua obra as diversas espécies ,de direitos políticos, como direito de voto, de
elegibilidade, de ser membro do poder judiCial, o direito de ter exercicio no Poder
Executivo ou administrativo etc. Mas o poder administrativo a que Pimenta Bueno
se retere é o da administraçAo política (presidentes de provínCia, por exemplo), mas
nAo dos empregados aGlministrativos comuns, que· podem ser exercidos pelo
cidadão de um modo geral.:' (Curso de Direito Constitucional, 5" ed., 1991, pág. 186
a 195). .

Por estas e outras razOes, entendendo que a exclusão dos
estrangeiros da investidura em cargo público prende-se a questões de ordem
histórico-constitucional, não se pode afirmar que o acesso dos estrangeiros
assegurados pela PEC n" 173195 aos cargos públicos atente contra os direitos
políticos dos brasileiros, direitos de cidadania protegidos pelo art. 60, 4, IV da CF.

Somos, pois, pela rejeiçlio da emenda.

EMENDA No. 2
Art. 37, XXII
Reserva 20% vagas para servidores públicos
Suprimir

A emenda do relator propõe suprimir o referido inciso sob o
argumento de que "o direito de acessibilidade aos cargos públicos é resultante de>
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pnnclpio da igualdade da todos diante da lei. caracteristica do Estado Demoaático
ele Dinlito em transmutar a igualdade polltica em igualdade de oportunidade".
Alega. ainda. o rellitor. que a Proposta vem, exatamente,. "privilegiar o ocupante de
cargo ou emprego público, em relaçAo aos demais candidatos".

A proposta de Emenda Constitucional pretende reservar. coneoante
norma regul8mllntadora, at6 20% das vagas dos concursos e processos seletivos
públicos, para os já cIetenlores de cargos efetivos ou empregos públicos. O Poder
ElCIlICUtivo, em sua srgumentaçlio. afil'(llll: "O dispositivo proposto nAo estabelece
exceçIlo 80 princlpio de que trata o inciso 11 do art. 37 (investidura no serviço
medI8nle concurso públiço). NAo visa reintroduzir os concursos internos, estes sim
dilaiminat6rios, restritivos e ensejadores ele concessllo de privilégios abusivos.

A reserva prevista, passivel de ser estabelecida e regulada pelo
Leglllatlvo, mediante lei complemenlar, deverá ser preenchida 'na mesma sel8Çlo'.
YIIIe dizor no~ certame, sendo este aberto a todo interessado, sujeitando o
Mll'Yidor PI DlellClente às mesmas provas e aferiç6es que os demais. sem a proteçIo
da provas meramente int8mas. Dessa forma, fica resguardada a acessibilidade de
todos à funçAo lIdminillrativa, na forma da lei.

Po!' oulro lado, a submisslo do disciplinamento da mat6ria 1\ lei
complementIIr não 8I'ICOIllra qualquer impedimento de ordem jurldica, ao c:ontrério.
objetiva anegulIr tratamento uniforme em toda a federação, evitando os abusos
cometidos no passado, pela via da lei ordinária, e trazendo maior garantia para os
cldadAos".

IlOIlCllTIia. ou igualdade em face da lei, é, em resumo, o direito de todo
c1dadAo ele não ser deligualado, salvo em decorrência de critérios estabelecidos
(ou nlo vadados) pela Carta.

O princlpio da ilOllCllTlia não se encontra, pois, inobservado, sendo
que é o próprio Relator quem admite como legitimo o tratamento proposto, ao
~r a obtençAo do mesmo efeito pela simples contagem do tempo de serviço
o:omo titulo para efeito de seleção.

NAo concordamos com o Sr. Relator quando afirma estar sendo
violado o princlpio da ilOllCllTlia, concluindo, anim, não haver inconstitucionalidade
118 proposta do Poder Ex8cUtívo. A questAo é da fôrma e, nesse particular
podIr!amos 8I'ICOIllrar alternativas à proposta do governo, como por ex.nplo, a
lnclusAo do "tempo de serviço" no sator público como pontuaçAo maior nos
concursos públicos. Aliás, nessa particular. coincidimos com a opinilio do próprio
Relator. Entratanto. n8S18 caso, estarlamos tratando de mérito, esse nlo é o
memento apropriado para a discussllo dessa matéria.

Somos. por conseguinte. pela rejelçlio da emenda.

EMENDA No. &
AR. 39, § 20.
PMmite a t1xaçlo de limite de idade para admiSSlo no setor

AItIlnIr ftldaçIo
A presunte emenda propOe três alterações à proposta apreselJ~ada:

a) sob o argumento da melhor técnica legislalivâ, acrescenta a
llIgUinte expresdo à radaçAo proposta, pelo governo, para o § 20. do art. 39:
"twHIIIHIRIdo como paTágtafo I1nlco·. Como o artigo só tem 2 parágrafos, com a
lllPIftSAo do primeiro, a alteraçAo da técnica legislativa, proposta pelo relator,
Hria pertinente;

. b) o Relator propOe, "para que nlio pairem dúvidas de h!lnnenêutica
at6 para evitar-se suscitar a inconstitucionalidade da medida em relação aos atuais
Mll'Yidoras públicos". acrescentar ao artigo a expressão "mantida a eficácia do
Inciso XV do art. 37". Destacamos que esse inciso dispOe claramente:

·M.37 ..
XV • os vencimentos dos servidoms pllblicos civis e militares
sIo imldutlveis e a remuneraçtJo observart o que disp(je os
am. 37, XI. XII; 150, 11; 153, 11I e 153, § 2°. I.·

Allim, devamos crer que o Relator foi redundante ou excessivamente
zaIoso. pois pressupOe dúvidas que, no nosso entender, não ocorrerlio.

c) finalmente. propOe a retirada da ressalva ao inciso XXX do art. 70.,
que permite a fixaçlio da limite da idade nos concursos públicos. O assunto é
b8stanle polêmico. Conforme argumenteçlio do Poder Executivo, "existem duas
correntes interpralativas: a primeira, recusando a constitucionalidade de toda e
qualquer fixação de limite de idade em todas as leis reguladores do 8C8SIO a
determinados cargos, empregos e funções públicos; a segunda, admitindo a fiXllÇio
do limite de idade em lei para o acesso se e·quando for necassério, em face da
natureza da atividade a ser desempenhada". Existe jurisprudência da di-.
correntes, sendo que uma delas. a segunda, tem recebido adesllo inciusiva do
Eg.Supremo Tribunal Federal. Neste particular, a PEC 173195 vem contribuir para
superar uma divergência, no âmbito da jurisprudência, que desserve à própria
administração pública.

Em conseqüência, somos pela I'8jefçAo de emenda.

EMENDA No. 14
AR. 75
Os proventos e pens6es nAo podem exceder a I'8munef'11Ç1o doa

Alterar a redaçIo

Alega o Sr. Relator, que a proposla traz a aplicação aos proventos da
inatividade dos agentes públicos, nada menos que triplica parâmetro mediante tr6s

regras de limitações constantes do art. 250, da Cf.; do art. 75, do ADCT; e !ls
fixadas nos incisos XI e XII do art. 37, da Cf.

Na realidade, os limitas aplicados aos proventos significam, .na
prática, uma gradaçAo democrática. Em princípio, nenhum servidor poderá perceber
remuneraçio superior ao teto do Presidente da República, Chefe do Eslado.

Por força do disposto nesse art. 75 , os agentes públicos na
inatividade nlo perceberAo remuneraçAo superior à dos agentes públicos em
atividade, bem como nAo PDderAo extrapolar o limite máximo percabido no âmbito
dos poderes pelos seus respectivos titularas.

Argumenta o Reletor que o dispositivo encerra falha de técnica
legislativa e incorre em inconstitucionalidade por raduzir garantia inscrita no inciso
fII. do § 30. do art. 60, da Cf. (os direitos e garantias individuais), em relaçlio zoa
atuais aposentados e pensionistas. se a percepçAo da vantagem resulta de
procedimento legal e regular.

1nIu"1l8.... por último, contra o uso da expresalio "agente público" por
entender que a sua abrang6ncia. "muito além de significar os servidores públicos,
alcarlça at6 colaboradores eventuais ou llllIl vinculo".

No que se lllfere· 1\ intangibilidade das situações jurídicas, o
argumento do Sr. Relator nAo procede, porque a CF, ao disciplinar os vencimentos
dos HlVidores públicos, consagra de forma inovadora o principio da
irr.dutibilidade de vencirnllnlos (art. 37, XV combinado com o art. 70.• VJ). lT1BI
permite regularizar incorreç6es remuneratórias ao afirmar no art. 17 do Ato da
Disposições Constitucionais Transitórias, que "os vencill'l6ntos. a remunersç/Jo, as
vtJntagens e os adicionais. bem como os ptDlIfInlos de aposentadoria que estejem
sendo pen::ebidos em desacordo com a Constituiç6o StJriJo imediatamente l'IKIulidos
áos limites dela decomIntes, nla se admitindo, nesse caso, invocaçlo de dintito
adquirido ou percepç60 dII exCl!Isso a qualquer titulo" •

Quanto a referência à falha de técnica legislativa da PECo parace-nos
delcabida a opiniAo do Relator, porque o texto original é claro e objetivo.

Somos, pela I'8jefçao da emenda.

IV· TéCNICA LEGlSLATlVA OU MA ELABORAÇAo LEGISLATlVA

O ilustre Sr. Relator apresentou OS (oito) emendas de n"s. 5, 7, 8, 9.
10, 13, 15 e 16, sob a alegaçlio de deficiência de técnica legislativa ou má
elabonlçAo legislativa, sendo que uma delas, a de n" 13, objativou, também, em sue
opIniAo, &lIIlIIr a inconstitucionalidade da proposta de emenda constitucional.

I>D analisarmos o relatório, onde estAo largamante explicitados
8/gUmlInlOS e justificativas. obselvamos ter havido, inadvertidamente, uma
discullAo de mérito, sanAo um pequeno equIvoco de análise. Por outro lado.
concordamos com o Sr. Relator quando altera a redaçlio de determinados artigos,
como é o caso das emendas de n" 5 e 15. A seguir, um comentário sobre as
emendas aqui ciladas.

EMENDA No. 5
Art. 50. da PEC 173195
SuprIme Isonomia
AJterar l'8daçlo

Aemenda do Sr. Relator dá a seguinte redação ao artigo 50. da PEC
173195:

"M. 5". E suprimido o § 1°. do art. 39 da ConstituiÇ40 FedarI/,
punndo a paRgndo I1nico o atual § r.

De fato a redação proposta pelo relator melhOre a técnica legislativa.
UllllI vez que o ert. 39 constitui-se de apenas 2 parágrafos.

Po!' ser uma emenda que aperfeiçoa a técnica legislativa, somos pela
aprovaçlo da amendli dO relator.

EMENDA No. 7
Art. 41., caput, Incisos e parágrafos
EstabIlidade após 5 8110I a outras fOl'lllD de damlnIo
AItarar a radllÇlo

Nessa emenda, o rellltor mantém o capu! do art. 41. que trata da
eatabilidade. mas altera os seus quatro incisos. Inicialmente, argumentll que houve
"lasIo aos direitos individuais adquiridos ou em vias de aquisiçAo", para depois,
analisando a t6cnlca legislativa. adentrar de forma c:Iara no m6rIto dos inc:Ieos.
Alega, por exemplo, que a ''falla grave deva ser caracteriada em lei". o que SlII'i8
de falo uma questAo de técnica legislativa. Porém, ao omitir as figuras de dnkIIa •
lmprabldada. a rigor. deilC.OU-as entreglles à legislaçio ordinária, que poderá .
acolh6-la ou nlo. logo, independente de sua intençlio, houve invaslo no mérlto.
Da lTl8SlTllI forma, discorda. no inciso IV do art. 41, da utilizllçlio de lei
complemenlBr, sugerindo a adoçA0 da lei ordinária para regular os critérios de
delligamento por excesso de quedros: .

Mais uma vez, nAo nos parece uma questAo de técnica legislativa, e
sim de m6rIto. Em anuntos sensfveis como esse, recomenda-se o instrumento
proposto, ou seja. lei complementar.

Votamos pela rajelçlo da emenda.
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EMENDA No. 8
AIt. 41, § 20.
Qulmdo dll demillSlo por excesso de quadros, fica vedado li

crlaçAo de cargo para • mnma funçlv. .
Alterar li redaçIo

o relator apresenta a emenda, de redaçio:.na qual substitui a palllVlll
funçIo por atrIbuiçIo, argumentando que o art. 3° da Lei 8.112190· Regime

Jurldico Único - conceitua "atribuições" como o "conjunto de encargos~os de
um cargo, ou conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura
organizacional que devem ser cometidas a um servidor'. .

A fundamentaçio do Relator é a definiçio de cargo público contida
na referida lei. Não é de boa técnica jurídica, porém, assentar interprataçêo de
termo constitucional em conceito introduzido pela lei ordinária, diploma
hierarquicamente inferior ao constitucional. A Constituiçio é a norma inicial do
sistema e, portanto, base técnica adequada para a interpretação da legislaçllo
infrllconstitucional, mas o contrário nao é verdadeiro.

A pelavra ''funçio'', no contexto referido, não fere a técnica legislativa.
Na doutrina administrativa o termo ''funçllo'' possui diversos significados, facilmente
iclentificados pelo contexto de emprego do termo, entre os quais o correllfJOllClente
dlrato da expressa0 sugerida pelo Relator. Nesse sentido, HELY LOPES
MEIRELLES ensina:

-fimrflo é a atribuição ou o conjunto de atribuiç{Ses que 8
Administraçllo confere a cada categoria profissional 0(/ comete, individualmente. 8
determinados servidores para a execução de setViÇOs eventuais.

Todo cargo tem função, mas nSo pode haver função sem cargo. As
funç6es do cargo são definitivas; aMunções au/6nomas são, por (ndole. provisónas,
dada a transítoriedade do serviço que visam a atender. Da( porque as funções
permanentes da administração devem ser desempenhadas pelos titulares de
cargos, e as transitórias. por servidores designados, admitidos ou contratados
precariamente". (Direito Administrativo Positivo, 20" ed., Ed. Malheiros, 1995, p.
361).

Assim, somos pela rejeição da emenda.

EMENDA No. 9
AIt. 41, § 40.
AvalillçAo do servidor em estágio probatório como pré-<:ondição

para aquisição da estabilidade
Suprimir

Ao propor a supressão do § 40. do art. 41" 'sobre o estágio probatório,
o Sr. Relator afirma tratar-se de matéria de natureza infra-constitucional. podendo

efetivar-se no bojo da Lei 8112/90.
Com muita propriedade, alega o Ministério da Administração: "A

, aquisiçio da estabilidade, na vigen:e Constituição, como nas anteriores, está
vinculada exclusivamente ao decurso de dois anos e à aprovação, em concurso
público, para provimento de cargo. Sentindo a insuficiência dessa regulação, o
legislador ordinário Introduziu o denominado estágio probat6rio, exigindo apura~o,

nessa fase de exercicio inicial da função pública, de qualidades mfnimas de
desempenho do servidor'.

No texto constitucional vigente, transcorrido o prazo de dois anos,
lI8IT1 qualquer avaliação da aptidão para o serviço público, o servidor adquire,
automaticamente, a estabilidade.

A Proposta de Emenda Constitucional enviada pelo Poder Executivo
visa reverter essa prática automática, insti\uhc'o a efetiva avaliaçãO de
desempenho do servidor.

Além de adentrar-se no mérito da maléria, o relator, ao propor a
supressão do § 4°, do ar!. 41, comete equívoco ao afirmar que a lei ordinária é
bastante para tratar da matéria. Ora, se o texto constitucional garante a
estabilidade, após transcorrido determinado prazo, como uma norma
intraconstitucional poderia estabelecer restrições á sua aquisição?

Assim, a emenda do relator deve ser rejeitada.

EMENDA No. 10
AIt. 247, e incisos
Consórcios e convênios entre a União e os Estados, Distrito

Federal e Municlpios
Suprimir

Ao propor a supressão do art. 247 e seus incisos, o relator assegura
tratar-se de matéria puramente administrativa, que exigirá, quando for o caso, tão
somente autorização legislativa.

Consideramos que o Relator cometeu excesso de simplificaçio na sua
análise. O dispositivo proposto pelo Poder Executivo tem propósitos bem mais
amplos e prevê a possibilidade de, mediante lei complementar, dispor sobre a
incorporação, remuneração ou cessão de pessoal. Por constituir-se matéria que
envolve pessoal, e mais de uma unidade da federação, é fundamental que conste
do Texto Maior. Assim, propomos sua rejeição.

EMENDA No. 13
Art. 74, do ADCT
Admite prova de titulos, até a regulamentação do processo

seletivo público.
Alterar a redação

A modificação proposta pelo relator é nitidamente de mérito. Em seu
próprio relatório utiliza-se da expressão: "sem embargo de esta parte envolver o

mérito" e prcç:5e nova reda;"'~ que, basic:."1enle, retira a possibilidade de
utilização do proces~oseletivo ~'"blico de titulos ,

Contr;:; iarr·,.nte à :"a opinião, ressaltamos a relevância do instituto
proposto. O ingresl;n er,· emprego público, regido pela CLT, não se deve operar da
mesma forma do provirr" ltO dos cargos efetivos, estrul!Jrados em carreira e objetos
da regra da estabilidadE:. A proposta da prova exclusivamente de títulos revela-se
apropriada para o preenchimento de empregos altamente qualificados, onde a
e"lleriéncla dev!dam~ntecol7lprovllda é fator determinante. Não há, portanto, vicio
de inconstltuclonal,dnde. par não terem SIdo violados os princlpios da
lmpessoalldrlde e: moralidade.

Poderiamos até Ir além da prooosta de Emenda Constitucional e
prevermos tel instituto na regra geral e definitiva e não apenas na transitória, porém
Aste não é o momento adequado para "ssa discussão.

Pela rejeição da emenda.

EMENDA No. 15
Art. 11 da PEC 173195
Garante aos servidores já contratados o estágio p-"batórlo de 2

(dois) anos para adquirir estabilidade.
Alterar a redação

A presente emenda, por exigência de r(''lação e técnica legislativa,
introduz pequena alteração ao artigo 11 da PEC 1;';3/95, dando-lhe a seguinte
redaeão:

"Art. 11. - fÉ assegurado aos servidores nomeados pant cargos de
provimento efetivo em virtude de concurso público, em exerc(cio na data da
promulgação desta Emenda e que ainda mIo tenham adquirido a estIIbllld.w. o
estágio probatório pelo per(odo de dois anos para /I sua aquisição. "'

Aproposta do Sr. Relator, perfeitamente correta, toma mais clara e
precisa a presente proposição. Pela aprovaçlo da emenda no 15.

EMENDA t.o. 16
Art. 13, da PEC 173195
Pennite a incorporação de quadros transferidos da Unilo _

ex-temtórios.
Suprimir

Nessa emenda, que suprime o art.13, o Sr. Relator avança novamente
sobre o mérito da medida proposta pelo Governo, ao considerá-Ia, "do ponto de
vista forma'l, desnecessária". Por outro lado, dado que rejeita o ar!. 247 citado no
artigo em pauta, por coerência, recomenda a sua retirada.

Devemos lembrar que, embora essas medidas já tenham siclo
tomadas por força dI' normas constitucionais, será possível aos Estados pactuarem
com a União a transterêçcia dos atueis servidores federais, cedidos aos mesmos
Estados, para os quadros de pessoal ali formados. A lei complementar cumprirá o
papel reguiamentador das compensações financeiras cabfveis para a espécie, bem
como das sItuações juridicas decorrentes da madida de cooperação ou
incorporação, Nessa matéria. portanto, será indispensável a prévia autorizaçllo
constitucional.

No entanto, por se tratar do mérito da medida, o detalhamento do
tópico deve ser objeto da Comissão Especial e não da CCJR. Pela rojelçAo da
emenda.

v-CONCLUSÃO

Conclulda a análise das emendas do Sr. Relator, encerramos nosso
voto com o apelo de não se prolongar, além dos limites do razoável, a verificação
da admISSibilIdade da proPOSIçãO do Poder Executivo.

As falhas de méfito se as houver, seráo corrigidas, certamente, na
oportunidade de sue apreciação na Comissão Especial.

Sobr.e a desejada oerfeiçAo da norma jurlcfica, nao nos elqlJllÇ8ll1Ol
da Iiçio de Pinto Ferreira. C.mlO obserVa _ autor "inúmeros direitos sIo
puramente intenções ideológicas e éticas. de diflcil exequibilidade, sobretudo os
direitos econOmicos e sociais". (Comentários à Constituiçlo Braaileílll, se Vai., pg.
213, Ed. saraiva, 1.992) •

E, a propósito, relembre a advert6nc:ia ele León Duguit .

"A 8lema quimera dos homens 11 colocarnas Constituiç{Jes a perf8içIO
que eles mesmos n/lo têm." (idem)
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Somos, lISIim, contra as concIusOea do Ral8lllr. tIlIClIlIl no toe8nte .a
.... voto favoréveI .. propostu de modifiCIIÇID doi 8Itigos 37, 11 a 206, V. da Lei
MlIior, a 12 da "PECo CClIlCOId8moI l8mb6m com Sua Exiceltncia, ql81\o •
malharia da técnica legislativa sugerida em .. amandaa de "". 5 a 15.
RajaitIImoa as demais. . .

Votamos, pois, pala admissibilidade da Proposta de Emenda •
ConstituIçAo~ 173, de 1995. de autoria do Poder EDc:utivo.

DECI.ARA(1C DE voro IJO SR. JU!.GIS DE OLIVEIRA

1. O aJIineIIIe DepaIado PRIS:O VIANA, dipissimo JeIaIlw da

Proposta de Ema1da i CoDSlituiçIo ri'.17311JS prufaia _ WlD em reIaçIo i

admissibilidade deteelando oilo inrmtfitnçjnrwljclades e eI8borou emeacIas

CllIIl o objetiw de __ a proposta de Rforma 8dIIliDiIlnItiv do Gowmo Fo-

cIenL

O }8'eCel' wm elabondo de filnaa DOCáwlI, tIIldo o dipo n:/aa
eIilluado lIIIálise profimda de __ dispositiws e 8jMc:a:aIIdo .a debate _

caocluslles.

PIsso illllálise da matáia em discauIo.

2. A JlfIlPOSI8 práeDde...o inciso I do lrt 37 da CoaJtitui~

Federal da República, que wm v8IIdo DOI~ temlos: " I ~ os cargos,

~ e-fimç(ies púbIic:IIS do lICeSSMis _ bnsiIeiros que preendJIan os

requisitos estabelecidos em lei, assim CClIIIO aos eslnIIFiros na bipóleae de

lUlDrizaçIo lepl espedfic:a".

Caída o prec:eptiw do IIiI_LdLlSlllililiidld!;.JIIiIlI,..llll:IllL..SIII::
pm!QS e fjmp'!m Wh!jçea raerwda aos lnIileiroi, ~~IIIOI\IdI
çIo do dispositiw 1IleIKliaoado.

A pr1lpÓIÍtO • !'EC n" 182-8, de 1

Aronca, já n:solwu o problema em reIaçIo aos .-98-..
tal estIaIJFiros , de vez que já aprowda~ cios DcpaIados, reStmdo
lIIftCÍlIÇIO pelo Senado Federal. FmrellmIo, a JlfIlPOSI8 do GcMmo é abrir

mais as possibilidades dos eslI'8IIgeiros em DOSSO PIfs.

~ que a ConstituiçIo da RepábIic:a preve casos de COIIttlt

lIIÇIo iDdisc:riminada para "excepçional iDterase público", DOS exatos tamos

do inciso IX do art. 37. É o que JlI!RCe a MARIA SYLVIA ZANEI.J.A DI

PIETR.O \Dirato AlbiDistraIiw", ed. Atlas,J990, p6g. 317). Afirma a lia

tadista que "DIo é de se admitir fosse iDfeDçIo cios CClIIStiIuiDIes wdIw, Idé

mesmo nesses c:BlIOlI de interesse RlImmle e traositilrio, a CCIIItI'lItlIçI de Qo

tnDgeíro, pois isto poderia vir em prejufzo do Estado e da soi:íecIade em mo

meatos nos quais • c:01abcnçIo de espec:ialistas de outros paises pudesse CXIII

tribair para solw:iooar problemas de interesse intaDo. Sem fidar que se Co

cbarilIm as por1IIs para qua1qua' intadmbio cuItnnl, em delrimento dlIs Uni

WIlIidades e do easiDo DO~ (idem, ibidem).

A doulriDa é'fiata 118'1IIbissibiIicIa de twlllàÇIu de estnIIFi
ma, embcn do~ liIuIaI:i2a C3JIlS pábIicos (MARCIO CAMMARD

~O. "ProYimeDto de carp pábIic:os DO Direito 8nIsiJciro", RT, p6g. S7,

HELY LOPES MEIRELLES, "Direito AdmiaisInIiw", pqs. 3961397;

ADn.sDN DALLARI, "RePme CaasâlDciClllll1 dos SaidcRs P6blic:os", ,.. ed.

RT, pqs. 29130).

SIIIlIdo eocmtra-se o probIcma em reIaçIo i UnMnidade.

O iluslre reI8lllr analisou que o }lI'OYimalIo CII\ ClUIII7:'1~reao ou

fimçIo pública diz n:speito i cidadlmia. É w:rdade ~.-)Pn os deDo

miDados C!IIDlI poIlticos, na preciosa

("Apantamados sobre agentes e lqIos . . ",

p6g. 7) é que poderiabaw:r a reslriçlo, . JlID os demais aeMdoft:s

púbIims. F.DIreámlD, na fimna cemo dispositiw, alllbisslo ___
te ocorreria mediante "lIIItoriDçio legal especffica", o que toma constituciolIal

o preceito.

Entretanto, DIo há CllIIlO restringir. Dai discordar do relator "data

WIJia".

3. A pretendida a\tençIo do inciso XXII do art. 37 asride. osteDsi

\'IIIIHlIIte, o disposto DO inciso IV do § ." do art. 60 da CcasIiIDiçIo da RqIó

bIica, diante do COIItido no inciso I do art. S".

Coosagra o texto consritucimal o díRito à j"I!""'" ou i~

_ O dispositiw imocado pretaJde resenar "até vinte por e:atto dlIs vagas

para preendJima1lO, na mesma se\eçllo, por ocupantes de carp efetivos ou

~ no serviço público".

NIo há CClIIIO a. Lei QmmJmnmtar eslabeIecer a disc:riminaçIo. A

ÚIIÍc:à reslriçlo possMI wm prevista DO inc:iso VIU do art. 37. Qualquer outra

reslri~ • lIClI" impos1a pelo legislador consrituinte ordinário é jnc:oMtjme:jmaJ.

J6 o nocávêI'liôostitDciooaI FRANCISCO CAMPOS, ao estudar o priDcfpio

da isonomia deixou marcado que "a CoosIiIuiçlo nJo admite em caso aIpm

qualquer~ legal ao principio por ela estabelecido. Este principio ela

o enuncia em teImos absolutos ou plenllrios, com isto lIIlIIIÍfeslaDd a iDfeDçIo

de que ele se tome efetivo em toda a atitude de seu seotimento e em QIIlI1qua'

ciramstiDcia, seja qual for a situaçlo ou COIIdiçlo da pessoa, a lI8tIIR:Za da

COIIS8, a esoécie da relacão, o estado· de fàto que -li lei regra-"

("Dimto COlllltitnciOllll1", vol. TI , Freitas Bastos, p6g. , que "

o principio !lão t=. pommto, como foco de inci . UDI poato preciso ou

dIlfiDido. Ele se difunde por todo o tecido dlIs ,Ifumanas que posaam

cxmstituir objeto de ~entaçlo jurídica ou « 5USCeIfwis de c:onfign-

1lIr-se em COIIteÍldO de um ato ou de um~ da autoridade~"(00.

cit , plIg. IS).

Ve-se ,em consequência, que o principio da isonomia nJo se esg0

ta em disposição fonnlll. É principio que peI1IIeia todas as relações hUIIIIIIIIS e.

Vl2II prestigiado pela JJornJa cOIIlltitncional alcanÇlllldo todo relacionamento

jurídico entre as Jl;CSsoas, fisicas e jurídicas. A bonita frase retórica de RUI

BARBOSA de que o princípio da igualdade sigoifica lIlIáIr igna/meDte os

iguais e desigu.almente QS desiguais na medida em que se desigua1am, apeD8S

tem, reitere-se. verdade retórica. Modemamente, o princ:Ipio wm seacIo tnú

do de maneira mais rrngmática de fornuI • apresentar" real c:oote6do jurídico.

O mellior estudo, hoje, é de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE

MELLO ("O conteúdo jurídico do prioclpio da igualdade", RT, 1978). Sinteli

csmente, pOOe-se tl.izfi QUe toda nOOllll contém discriminaçio entre classes,

cstegoria. ces~03S. c 'll'e é possível, desde que a discrimiDaçio enCOlltre fun

damento no critério (l.e discriminação. A saber, o que vai reger a disl:riminaçio

cons1itucionalmente v:\Iida é o critério erigido para apartar as coisas. Diz

CELSO ANTONIO que "qualquer elemento residente nas coisas, pessoas llIl
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situações, p~ s~ ""lCQ1JJioo pela lei como fator discrimimttório, donde se se

gue que, de reg'R não é o traço de diferenciação escolhido que se deve bUscar

algum desacato 110 priticípio isonômico" (ob. cito • pág. 24). O que vale 6 que o

eritério eleito como distinú.vo g>mrde compatibilidade lógica com aquilo que se

pretende diSmil']illa!. /) que o conjunto normativo pretende pteSClVlII' é que a

lei não erija desequil)Rraçi:~s flJltoitas ou injustificadas. Afirma o ilustre autor

que "o pon!'J l'L0.uJ& !,~I:' e~:]me da correção de umare~ do prin

cipio isonômico reside na existência ou não de com:J~ I~ entre o fator

erigido em critériQ de ,li~':li'J)eoJ e a díllCrimin~le~idida em fimção

dele" (ob. cito . r"'e, " n ----/

Analisemos o caso concreto para ."Iue a critério eleito gumIa
./

sintonia ou compatibilidade com o que ~pretende discriminar, para saber da

legitimidade da alteração constitucilmal proposta. O critério de dísaiminaçio
eleito está contido no fato de ser o candidato a concurso ou seleçãO já2!3IIlIl!k

te de cargo efetivo ou emJirego. Ora, o eritério discriminat6rio Dia guarda

qualquer sintonia ou com:lação lógica com o que se pretende discriminar. O

elemento erigido como critério distintivo ou discriminador Dia guarda c0mpa

tibilidade com o que se pretende discriminar.

O só fato de alguém já ser oeupanle de cargo ou emprego público

nio podn ser erigido como critério discriminador·para efeito de nova pgstuIa

ção em concurso ou seleção pública. Se o art. 5° estabe~ q.ue~

iguais perante a lei. sem distíncão de gua!guer natureza", Dia há como criar

distinção nio pennitida pela proposta govemamental, que a anterior C0nstitui

ção, no § 1° do art. 153 dispunha da igualdade penmte'a lei, "sem distinção de

sexo. raça, trabalho, credo religioso e convicções polfticas". A atual dicçio do

dispositivo correspondente .6 bem mais ampla ao di7Jcr da igualdade de todos,

"sem distinção de qualquer natlJrw,a".

Como criar-se. então, distinção fundada DO fato de já lei' candidato

servidor público? É.odiosa restriçIo ou VlIIl1lIgem que se dá aos já ocupantes

de cargo ou fimção pública, em detrimento dos que ainda nio guardam qual

quer vinculo fimcional coma~.

Entendo, pois, acompanhando nesse passo , o mciocfnio do ilustre

Relator. ãa inconstiÚlcionalidade da proposta, encontr.mdo-se o dispositivo ci

~!> cie ...-[ci!> insanável, apenas corrigido na forma proposta pelo digno Re1a-
toro a saber com ~s~ do dispositivo. ~ ~

4. O mCl!lO xxm do art. 37 que se~~~ ao texto

constirucional afirma que "somentemedian~teI . ,. poderi!lel' e1evada

ou~JUS~arem~, o vencimento'.O o ~to, a peosIo , as'

:;:::tii~ on qumsquer vantagens percebidas por ocupante de

cargos, empregos ou fimç6es de administração direta, das autll.fqaias e das

fimçôes públicas";

A medida objetiva impossibilitar a concessão de vantagens através

de resoluções administrativas.

A pretensão governamental é salutar. Contém principio de que as

a1terações estipendiárias somente poderão ocorrer mediante lei especifica. Ao

assim dispor não confronta com qualquer dispositivo constituciooal ou com a

tripartição dos órgãos de exercício do poder, de vez que, 110 contrário, fOl1lllc-

ce os poderes do Legislativo, :-una vez que, sem prejuízo da compet!ncia pro.
pria m.Ja nos incisos vn: e'vm do art. 49, apenas pemúte a1teração estipen

diária attavés de lei. .lofÍo ~; "daIa venia" do eminente Relator, qualquer

agressio a cláusula~ O problema da política saIarlal é próprio daquele

que detém o caixa'e que~ controlar a receita e a despesa. Sem salvaguarda

de tais podcrIS, nJo há como se evitar maléfico descontrole no orçamento

p6b1ico.

Em relação ao Congresso Nacional, entretanto, tal proposta não

tem o alcance pretendido. É que basta o decreto legisiativo previsto no incillo

VI do art. 59 da Constituição. É ato interno que tem força de lei, ainda que de

eficácia inÍerna. Cuida-se de ato da Mesa dirigente da Casa legis!atiw, em

face da matéria de sua competência restrita. Diante d~' subsistência dos incisos

VII e vm do art. 49 da Constituição da República, impo9al\1ê)alcançar que a
\./ ./

determinação ora proposta apenas alcança os servilióres subalternos, ÍDIItiD-

gindo a cúpula dos Poderes, que , por~ constiÚlcional, são equiva

lentes e eqaipolentes em força e emlItribui~
,/ ----

Nfto há como se a::eitar, em COIlSCfJJlêí1cia, e restrição do eminente

Deputado Relator o ilustre PRiSCO VIANj("

5. Discorda-se • também, de S. Exa. em relação à inconstiúIciOllll

lidadc que alvitra no tocante à alteração proposta ao art. 39. A extinção do m

gime jurídico único ou sua existência conCOll1illlnfe com outro não agride

qualquerprincipio constiÚlcionaI.

Analisemos o problema sob dois ângulos. O da possibilidade da

,a1teração e a eventual agressão a direito adquirido dos atuais ocupantes de

ca'gDS públicos. Alcançaria a aIteraÇão apenas os que ingressarem posterior

mente no serviço público. ressalvados os atuais ocupantes ?

Para pleno e correto entendimento; impõe-o;e fixar a natureza jurf

dica do vinculo que une o servidor ao Estado, No precioso entender de CEL

SO ANTONIO, já de há muito está superada a doutrina que entendia do cará

ter contratual da relação que une o servidor ao Estado. Hoje, o cunho é mm::
úIcional, "Isto signmca que o fimcionário se encontra debaixo de.uma sitnaçio

legal, estatutária, que não 6 produzida mediante um acordo de vontades, mas

imposta unil3teralmente pelo Estado e, por isso mesmo. suscetivel de ser , a

qualquer tempo, lilterada por ele sem que o funcionário posa se opor à ma

dlPr.Il das condicões de mstacio de seryico. de sistema de telnbujelo. de di

reitos e Vl!!I1lIgcns. de deyeres e!imi1acões em uma palavra. de regime jmfdi

s:2 ("Apontamentos sobre os agentes e órgãos públicos", RT. 1984, págs,

10111). É orientação pacifica dos autores (O. A BANDEIRA DE MEILO,

"Princípios Gerais de Direito Público~. ed. Forense, vol 11, pág. 353). Ajuris

prud!ncia do Supremo Tribunal Federal nio discrepa ("Rev. Dir .~, wIs.

921144 c 931112 e 115).

O vinculo jurídico que se forma entre

sua!. Entretanto, o mais, é unilateralmente .

respeito unicamente à formação do vinculo. No

aJterá..1o, de acordo com suas conveniSncias. temente, o empregado

celetista. Este tem vinculo regido lllIavés i:oI1trato, nele inlIeridas JllXIIIBS de

ordem pública em beneficio do hipossuficiente. Assim,sendo, o que diferencia

.o vinculo estatutário do contraúIal é a possibilidade de altemção unilateral••
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no funcio-

7. A a\trnçIo prevista ao art. 41 tem por

flIIIbitidade funcioaal.

Muito se tem falado sobre a estabili

J8a o pleno desenvolvimento do serviço públi

verdades. A estabilidade nunca foi causa de ou difica/dade J8a o P0
der Público. Em verdade, é ela a garantia de funcionários concursados de que

nIo seria demitidos, saIvn por processo administrativo ou sentença judicial.

Ga'1mte o bom servidor contra a má administração pública. O que estIllgou o

iDstituto foi a denomindada "estabilidade extraordinária" concedida desde

1946. Os concursados não teu. proteção politica. Os nomeados sem concurso,

de lIl:CI'do com textos anteriores pIISSlIIlIDI a exercer meras funções no serviço

público, terminando por serem alcançados pela estabilidade exl:ClpcioaaI e,

pots, eatraIlIm pela porta dos fundos do funcionalismo. Quem foi o culpado 'I

Os c:mstituiDtes, desde o ano de 1946, que atropelaram os conc:ursados e ou

torpam aos admitidos sem concurso a denominada estabilidade. Posterior,

meate, leis determinaram sua efetivação, criando os C8Fgos respectivos. Estes

eaDeDte estes é que são~.pelamá administração pública, vincu

\ados 1ID dc:snorteameDtD poHtico do filhotismo, do compadrio e do ncpoâsmo.

NIo é o conClllSàdo o responsável.

Nem se pense, de outro lado, que há nobreza na proposta. Quem

DIo sabe que os Prefeitos, tão Jogo tenham tal poder nas mãos, ou seja, de

demitimn indiscriminadamte, demitirão os desafetos políticos e nomeado

ICIIS apaaiguados e protegidos ? Será que é necessário repassar os vicios da

poIftic:a imIsileira, para saber que assim será ?

M hipótese de perda de cargo previstas nos incisos I e IV do art.

41 sIo iDúteis.lá boje existem formas de demissio do estável (§ 10 do art. 41),

o que esvazia o conteúdo das previsões.

A estabilidade é garantia do funcionário cooCllQad6l

1llIlIlMR-te. O concurso é a única porta democráti

ltI1ismo público. Pretender retirar garantia funci

eles fimcionais.

O art. 23 do ADCT da Constituí de 1946 efetivou os interinos.

Aeartade 1967 esllIbilizou todos os (art. 177). A Carta de 1969

fez o mesmo (arts. 194 e 197). Outra não foi a solução da Coostituiçio de

1988, no art. 19 do ADCI'.

De quem é a culpa ? Do funcionário concursado 'I Não. Do consti

tuinte. Basta que não prevaleçam interesses menos nobres e o parlamentar DIo

pntcnda atender a interesses corporativos, que a estabilidade nenhum mal

CIUSlIrá ao serviço púb!ico, nem a Governadores, nem a Prefeitos. Basta é ter

dec:!Dcia DO exen:Icio das funções públicas.

Neiu se diga que a aitmIção da estabilidade apenas poderá aIcan

'13' direitos de quem já tenha completado o estágio probatório ou que ainda o

'WIIha completar. Aqueles que já completaram o estágio probatório, nIo mais

podem ser a1cançados pela aitmIção coostitucionaJ. Já possuem djrejtn adquj

lidg. que se constitui em cláusula péIrea (inciso IV do § 4° do aI1. 60, combi

nado _ o inciso~ do aI1. 5°, ambos do Texto Maior). Entretanto, OI

que aiDda estio em fase de aquisiçlo, nIo possuem direito algum, l1l8I lIIa'a

ClIpCClldiva, podendo ser alterado o regime jurldico e as formas de aquisição

da estabilidade, san qualquer problema para sua situação funcional.

6. A alteração ao § 2° do ano 39 tem por objetivo flIZIer incidir as

VIIIItagens previstas no ano 7" aos titulares de cargos e funçOes públicas, extir

pando a vantagem prevista ao inciso VI, ou seja, a irredutibilidade de salário,

possibilitando, também, a discriminação em face da idade.

Há, aqui, agressão a direito estabelecido na ConstituíçIo, em seu

art. 5", o que Cllvolve a incidência do inciso IV do § 4° do art. 60. O art. 5°

diIplle que "todos sio iguais perante a lei, sem distinc:ão de qualquer natuR:7.a

...".Ajurisprudência do Supremo Tnlnmal Federal assentou a inadmissibilida

de de qualquer discriminação em face da idade.

Não há , em consequência, agressão a qua\quer cláusula pétrea •

macu\ar a propositura governamental.

Pode , evidentemente que pode, a CooslituiçIo, modificar o do

nominado regime jurídico único, propondo sua extinção ou compatibilizar sua

existência ao lado de outros , seja celetista, seja híbrido. Enfim, tnItlHe de

decisão poHtica que fica ao exclusivo~o do Govano sua a1ta"açIo, sem

que se possa invocar direito adquirido, no çasQ.

Não se pode aceitar a afumativa de que "a mudança de regime ju

ddico somente poderá incidir, compDlSivamente, em relação aos servidores

admitidos a partir da promulgação da Emenda Constitucional", tal como sus

tenta o digno relator a fls. 20 de seu parecer.

É que existe a posSibilidade de aIteraçio unilateral do vIncn10 , tal·

como compreendido pela jurisprudência e pela doutriDa:. Dal a categórica afiro

mação de CELSO ANTONIO ao esc\arecer que "ao contrírio do llIlOURIIte

quando o vinculo é contratua.l, não se coustitu/ em favor do funcionário direito

adquirido a prnistência das condições de prestação de serviço, de retribuição

ou de direitos e deveres existentes ao tempo da fOIlllllÇão com vinculo, isto é,

vigentes à época de sua investidwa DO cargo" (ob. cit, pág.~ exçlui

a posSJbilidade de surgimento de direito adquirido, diante ácobenanIento da
/

situação fática pela lei. /

Para concluir o raciocínio , basta a que ine'ltiste direito

adquirido à permanência da situação funcional d agemes públicos, em toda

sua extensão. É possível a alteração 'Onal.

Isso em relaçtio à lei; quanto mais nIo se dirá da própria mudança coostitucio

naI.

É a orientação do Supremo Tnbunal FederlIl ("Rev. Oir. Adm.",

vo\s. 145/56-61, 153/110-113). Ademais a alteraçilo advirá de~ consti

tucional ("Rev. Oir. Adm.", vol. 1601144-151), enquantn a garantia está imu

nizada contra alteração legal (inciso XXXVI do ano 5").

Dal discordar, com o respeito que merece o ilustre Deputado

PRISCO VIANA, de sua conclusão ao capuJ do art. 39.

Ora, o que o Governo pretende é retirar a garantia da irredutibi\i

dIdc de -cimeutos, o que é possiveI. por nJo se cuidar de cláusula péttea,

l1l8I DIo pode erigir como critério de discriminaçIo a idade, em face de ex

pIaR vedaçIo do art. 5°, _ lO WJ.

Dal o acerto com que se houve o digno Deputado PRISCO VIA

NA,·sendo de subscrever, ainda uma vez, seu notável JllIfCÇCI".
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As leis lIOIIICIIfe podem ter eficácia prospectiva (pAUL ROT1BJER.

"te CllIIfIit dclloiI dIIIs lo temps", Paris; 1960). A imtroIIivictade já iDgRs
_ para o patrimea.io _ dos pcMlI civiIiDdos. É venIade que 1110 há di-

lIlilo Mquirido CClIllra a Coostituiçlo (ou CClIllra emenda COIISlituciooaJ)

(CARLOS MEDEIROS DA Sn.vA,."Rev. Dir. AdID.", vol. 901248). CELSO

DE MELLO, hoje MiDístro daCorte Supn:majá afinnou a iDcid!ncia imedia-

ta dlllIClIDIIS CODJtitucíoDais nIo permitindo a . . adquirido.

É que, CIIIbora iJmme à legisIIçIo crdiDária, nIo ~~

DIII ("CoaIIituiçIo Federal comentIda",N ).
Em verdade, til ClIicnmçIo . . "c doulriDiria é tranquiIa.

Só que esbma ela l1li clapnjnwdn p6IrllII do f 4° do Irt. 60 do

texto daLei Maior. ApRlPÓlIitD, afirma FERREIRA que "na CCIISlitn-
içIo~ (Irt. 60) nIo é poaiveI proposla de CIIICIldatcadentc a abolir os

direitos c prantias~" (Comentários i CClQItituiçIo BnIsiIeira", cd.

SIniva, voll°, pés. 149).

Poder-se ia resumir da seguinte maneinl:inexistc inwcaçIo de di

RÍfIO adlPrido CClIllra emenda cO(llritllcionaI, só que nIo'posso a1lcnw' a

ConatitlIiçIo uaquiIo que afiontar o direito adquirido. NIo IC CCIIIICgDe sair do

labirinto ou ela l6gica ela~ juridic:a.

Em verdade, o propooeIItc »lo foi foIiz na proposta. É ela lISIUSta

don, no dizer de VALMIR PONTES FILHO ("Reforma AdmiDistJativa c Se

gunnça Juridic:a", ForlI1eza, 24109195). BaIta Q1ICI nIo JIIlIis sejam nomeados

llln'idoIes póbIicoI que o PaIs n:spiI;Irá a!MIdo. É comum assistimiós 80tI

Cbcfca de EzccuIiw VÍIaIl a público lIfinnarcm qiIc e&taanun o

"cmupncnto" ela~ c, depois, pcn:ebHc qv houve amncato 110 nú

mero de iimciclairioI. A reIpOI1a llqC óbvia de que, com o e:teIc:imcDto das

lIIIhiii;llea~ c com o dcIcavolvimeDtD doIlCI'YiçoI p6bIicos ,

houve ncccssidIde de lIIIÍOr número de admisslleI. Tudo, CI1trCIlmto, sabemos.
JJIo pIIIa de dócil jogo de palavras.

De 0ldr0 lido, a JcPsIaçIo já peve o dcslipncnto ou~

por "iDJaticieocia de deIcmpeuho". O que OCOIJ'C é que OI lIlIminislraain

nIo apuram dcvidamc:Idll. faIbaI doi servidores. Agon, p!áaJdMc mais um

iDItmmeDto, como IC a lOluçIo eatiYCIIC na CooItiIlüçIo c DIo 110 despreparo

do ldmiDiItradorpábtico c na irreIpooubilidldc que CI:icDta a fàlla de poIftica

de peIIOlII e o p6aimo lIIYrio (wacimenlo, diria).pqo alCn'idores p6bIi

cos.
Relator.

I. Em IeIIçIo .. art. 247, c 249, embora nIo IC cuide de

lIIIIISia CllJIIItitacioI pMIll a. ICI' _ iaIClÇIIo no texto da Lei Mapa.
NIo pode haver sua rcjeiçlo imediata, na ComiIlIIo de CoostituiçID c JIlIIiça,

de vez que nIo há iDcoatlitucicmalidade. É mera qucstIo 'de opçIo poIflica c

ai, quem tem COIIIpet&c:ia para dcc:idir é a ComissIQ Espcc:ial.

9. Embora se devesse rejeita" o dispositiw, por sua inutilidade.

lIIIda impede que seja aprovado, nesta instinc:ia; rclcgando-se~ mais

deIaIhIIda para fase posterilll'.

Em wnIadc, OI incisos XI e XII do Irt. 37 dIo noticia dos limites

(clenmninaclo"tetoj de vencimentos doi servidores lIIbaIt«nos doi tI& podo

res. DesDcccssiria lIeI'á quaIqucr outra prcvisIo. Tais dispositivos aIiIdo ao

art. 17 doAocr, d!lo todos os instrumentos 80tI Chefes dos Poderes CODStitu

Idos para rcdu2irem os vencimentoS aos nfvcis de compatibilidade de~

aos tetos fixados. Dispõe? 3rt. 17 que "os vencimentos , li tllII1UDCIlIÇIo, as

VlBltagcns c os adicionais, bem l:OIIlO os proventos de aposenIlldoria que.este-:

jam sendo percebidos ein deSacordo com a Constituição será imWntM!lente

!!!dnpdQs aos limites dela decorrentes • não se admitindo nesse cuo. inyoca

elo de direito adquirido ou pen;epcão de excesso a Q!!iÜguer titulo".

Vê-Se , clammente, a ociosidade do dispositivo~ eJi1rctanto, in

constitucional não é.

10. Em relação ao art. 10, que dá nova redação ao 3rt. 75, embora

inútil, inc:oostitnciona\ não é, o mesmo suc:edcndo com os arts. 12 e 13 da pr0

posta goVernamentaL ~ _ •

1l.Oart. 74objetivaintroduzir~nã' dodireitobrasiiei-
1'0, JlllI' sen conteúdo flll'tcmente protcc:i' • • à seleção apenas

pelo critério de "tItnlos". Ora, quando se que o critério básico

é o do conc:urso, entrada democnílic:a mais c:apac:itado ao serviço pilblico,
pretmde o Governo inserir norma que se vai valer apenas de seleção JlllI' tItu.

los, para privilegiar protegidos. Bem reportou-se o digno Relator ao art. 37

para sustentar sua posição, que cuida da impessoalidade, como fator de mora

\izaçIo da Administração Pública. Dai é de se estranhar o critério utilizado e a

proposta ora apresentada.

Em boa hC!ra, o digno relator propõe a\temções sanando o vicio.

CONCLUSÃO'

12. Após exaustiva lIIll\Iise da PEC n° 173195 e do pan:cer do emi·

nente Relator, concluo por subscn:Yer as emendas 2, 5, 6, 7 e 9.

É como voto.

DECLARAÇ)\O DE varo DO SR. JAIR SIQUEIRA

Sr. Relator.

C~o-o. antes de tudo. pela seriedade e brilhantiSlllO com

que, mais uma vez, honrou está Comi5ssio ao apresentar seu parecer sobre a admisslbilidade

da PEC 173195. gostaríamos, data mm:ima vt!nia. de submeter ao exame de Vossa Excelência

algumas considerações que 1105 pam:eram relevantes sobre o assunto em foco.

Uma primeira observação diz respeito à emenda supressiva propotla

ao ano •• da PEC em referencia. Pam:e-nos que os argumentos ali expendidos a respeito da

impossibilidade constitucional de se estender aos estrangeiros o acesso aos CU'pI públicol

alo seriIm suficientes para detenninar a inadmissibilidade total do cIiJpositivo.

afiguranclo-se-nos mais razoável a apresentação de emenda modificativa saneadora e alo

meramente supressiva, como foi o caso.
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Na verdade, li Voua ExceIàIcia quem reconhece, em seu J*ICCI', que

'a Constituiçlo Federal, até 1918, nio vedava ao esll'IIIgCiro o exen:icio de _pnp

pülIco e a respectiva apoteIIladoria, dado que, na espeeie, a nàlureza juridica cio vínculo é

lIIel'aII1eIU c:ontratual e nio 1epl-estatuWio, critério que se a1terou com a Cana de 1918, de

Iixma pouco c:omadnea com OI próprios inccnsses IIICÍOIIIÍS, ao que se viu, por afiliar a

possibilidade de contar com quadros especiali7Jldol de procedàlcia externa, de que taMo

~ a Ci&Icia e a Tecnologia em IIOISO pais.'

E JlIOIICl!Ue: '~te Iitaaçio~ euepcioIIar li

e.pnpI JIlÍbIieaI, voltudHe à diIcIptiu~ uterior ~ ...

iIIciIo I do art. 37. prII\'idIIIcia de q-. DO eatuto, aio C1Iidot1 e, ,...

eIIYOIver epçio de 8Iérito, atrapela u ~Ida ...--..~ RdatlIria de

llC1Idlr k rtiYladicaçia .-riaiI". (grifAmos)

Ê~ em rdaçIo a esta aJesada limitaçIo de poderes por ptrte

da reIatoria que lIlIDifealamos llllIIa diJconIlncia, priDcipalmenle em Cace de tI1ItU -..

emendu modificativu de carát.-1IIIIIdor~ a outros dipositivos da PEC. que_

pareceram de todo Katadas.

o fido li que nio te trata, rea1mente, de altenr o mérito, tIIII de li

lJRlCUI'II' - o que é pouíYà. E _ dúvida lllria,pouíveI aJ!!rin*, do teIáO da pnlIIlIIta.

apeou a teIàfacia 101 ClUJOI públicos, lIlIIIteIldo-Je • pouibilidIde de accao de estI'IIIIIlIiro
101'emprqllI públicos. Para tIIIlO,~ alllJUÜtte ndaçIo de emenda ao art. 1°, na

qual procuramos, incIuIive, COIIlllmIr outros'~ formIis anlN àporUdos por Voaaa

Exce1êDcia:

·Art.10 É aaescentada. 110 inciso 1 do art. 37 da ConstituiçIo

Federal, após a palavra 'Iei', • expressio ·garantindo-se aos estrangeiros. possibilidade de

ac-o a empregos públicos nos caos permitidos pela Iegislaçio federal pertinente', puuncIo

O dispositivo avigorar com aredaçIo seguinte:

'Art. 31 ~ .

I - os caraos, empregos e funções públicos do acessíveis

aos bruileiros que preencIwn os requi..oitos~ ,em Icl,

garantindo-se 101 esuangeiros a possibilidade de _ • empregos

públicos nos caos permitidos pela legislação federal pertinente;'.•

Uma segunda lUgeIIIo que nos permitimos trazer a seu exame seria a

de se.rever a ner.essidade de supreuio do parágrafo 4° do art 41 referido 110 art. 8" da

Proposta. Com todas u vênias de estilo, nio nos panceu procedente o argumento de que a

matéria ali tratada seria de natureza infraconstitucionaJ. de rnocIo a tornar imperativa sua

Ielirada do texto da proposta.

NI verdade, este tipo de rigor tecnico nio se justifica em face de uma

ConstituiçIo UIlII1lÍdameIll lDaIitica, que cuida du mais diversas matériu

iDdependentemen de~ natureza ·CClDIlÍtUCiOIII· ou "inftac..IlSlitucional·. A iDcIusIo, DO

teIáO da COIIItituiçio Federal, de regra reterente à aValiaçlo peri6dica do servidor público em

lIlítlio probItório nIo pode ser considerada comriria à boa técnica legislativa, já qIie se

_ em totallÍnlOllÍa~ aopçIo lIII1itica do Constituinte de 1988, O qua1 aprovou uma.

Carta milluciosa, detaIhiJta, preocupada JmÍtO mais em garantir & esubiIidade de

, datemtíIIIdos preceitos que em delimitar u rnatériu que devam, ou 010, sesundo u boas

1IflI'I.\ da técnica legislativa, ser ltItadu em sede de C'oDltituiçio ou de lei ordinária.

Assim, parec:e-nos que a opçlo por incluir determinado preceito ou

_ no texto conIlÍtlICiOrl& é, de fato, opçio de mérito do legislador constituinte. seja de

origínírio ou derivado, fugindo á competCnc:ia desta Comissio de Constítulçio e Justiça o

_ de sua conveniência e opommidade.

Na _1iIIàa de raciocinio reputarnos demuiado apegada ao rigor

l8aIicxl cio 111. 247, pnlJlOItO JlIIo art.9", bem como do art. 12 da proposta: 'a

..... • rIe· de lUIS dípoaiçiles nIo nos parece lWminá-los de injuridicidade, •

paato de tornar impentiva 11II minda cio teIáO da propoIII.

Muito ao coatririo, acreditamos que a incluslo expressa desses
díIpoailivoI DO _ comtitucioaII~ Illja reclamada por dificuldades reveladas

DI príIiaa. oade ...... aueanamia doi _ federativos para celebrar os convênios que

...... COIMlIiIaIa taIvIz JlIo .. lIIim tio criItaIina como gostariam os iIuslndos

cClIIb.í*I_ cio Dinito AdminiItrativo, priocipIlmanIe quar;do se trata de funções eserviços,

ClUja ; NapIt". pila execuçIo é muito clarameate repartida lllthe uns e outros 110 texto

la •·... n.1.

ASIirn é que o texto cio art. 247 proposto pe10 art. 9" e o art. 12 da

PC 173/95 nIo podem ser CODSiderados "injuridicos' como se ttatusem de matéria já

diIcípIiDada'em __ juridica: nIo é csre o caso e. sem dtivida, o fato de 010 haver nonna
lIIlOrizativa exprãia é O que tem produzido I&DW interpretações equivocadas. Por estes

tIIDtiYos, acreditamos que os~ em questio revestem-Jft de juridicidade, nIo

dewado .. repdic',os por _ ComiJIio de Constituiçlo e JUJIiça quarxlo do exame de

adminibilidade. Retirá-Ios, sim, equivaleria a interferir no mérito, eis que estIriamos

pniuIpndo. como inlimdadu, u razOes de sua incIusio 110 texto da proposta em referCncia.

F~ nobre Sr.. R.eIator. gostaríamos de sugerir a VOIIll

~ & mido du Emendas de nOs 04 e 12 apresentadas à PEC em referência.

Em reIaçIo á Emeftda n" 04, nIo conteguimos vislumbrar, reaIrnente,

por que teria -.àrio 1IIICCipar-ae, O~ própria PEC, quais servidores públicos seriam ou 010

por da a!clulçacIos em liIc:e de terem ou 010 já adquirido os direitos l1i suprimidos. Este é

um problema que pode.. raoIvido caso a caso, concretamente. 010 havendo necessidade de

te reduzir, leIlie por ..- epçio de lIIérito - o que fugiria à competênciad_ Comissio -,

O univeno de IUVidores a __ abraDBidos pela nova norma. Acreditamos que a mera

rmafva" à pouibiIidade de se illVOCUem direitos adquiridos garantiria a admissibilidade da

proposta. motivo por que lUIlCrimos a seguinte redaçIo para & Emeftda 0"04:

•AA:n;scente-se ao texto da proposta o seguinte art.14:

'Art. 14. As,l1terações introduzidas DOS &rIS: 39. ct1pII/,

41. etIfJ'It, seus incisos e paràgrafos. 206. inciso V e 250 da

ConstituiçIo Fedlnl, bem como u decorrentes do art. 75 aditado &O

ADCT, nIo iDViabilizam • eventuI1 invoeaçio de direitos
................ '.
-~._•..

Com _ ndaçio, l1iás, já resot-Wnos, tam.bém. o problema

euftetUdo pe10 art. 250 da PEC. cuja supressio, proposta na Emeftda 0° 12 apresentada por

VOIII ExceIênc:ia, parec:e-nos, rrIIis uma vez. equivocada.

Na verdade, a argumemaçio de que a irlstituiçio de um teto màximo

de vencimentos para todos os servidores públicos do Pais atentaria contra a forma federativa

cio Estado'nio pode ser considerada procedente. O fato é que se a própria ConstítuiçIo 010

puder traçar regras que delimitem - e delimitar, observe-se, 010 significa, nem de longe, abolir

- OI contornos .Ja lIUIOnomia dos entes federativos, 010 estaremos mais diante de uma

federaçIo de estados lUléinomos, mil de venladeíra confederaçio de estados soberanos.

É o Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, renomado

c:onstitucionaI pátrio, citado, 11iàs, por Vossa Excelência em seu parecer. quem nos ensina

que ....0 Estado Federal, o todo, como pessoa 'leCllrIhec:ida pe10 Direito Internacional. é O

imico titular da soberania. COtISÍdcr&da potkr Sll[Xemo co!ISÍsrmte lia capacidade de

atllOdetmrrÍlltJÇdO. Os estados fedetados do útulares tio-sô de aut(lnomúl. conrpreendida _
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COIflO gavemo próprio dentro do cÍTCllIo di CtNIIfJelincias lTDÇt1t/tu p'/a ComIiltdçilo

F«ieral. (cf. in "Cuno de Direito Constitucio~ Positivo". Ed. Revista dos TribunIiI, S. ed..
p.89).

Portanto, lIOVI5 regru que delimitem o exen:icio li-. lIIlOaOIIiia
pelos entes federatiyos Rio pode ser COIIIiderada inadmiuiveI símpIeImente porque alo

suprime. nem tende a suprimir. a fonna tederaIiva do Estado: apenu lhe dá _ COIIIOnlOs,

nova delimitação, através de inmumemo normativo legitimo: emenda à COIIIlituiçIo.

IcUnti!=" raciocínio hà de. ser aplicado à alegada lÚOIIla llO priaclpio

da separaçio de Poderes, eis que • mera inItituiçIo de 1\OI1IIa. lei' sesuida por todoI alo teria

o condIo de abolir. ou mesmo de abalar•• consagrada incIepencIâJeia entre eles, • qual jaIIIIiI

pode ser dissociada do comIato, e de igual~ principio da harmonia. O JlftIIlÓIÍlO

da a1tenlÇio ali contemplada sem dúvida Rio é outro 1elIio· o de c:orriIlir u iIúnau

diJparidades de vencimentos de servidores públicos de UIII e de outros Poderes du~

esferas do Pais, as quais têm demonstrado. na pràtica, • neceuidade de te trIÇar_

limitadora, em niveI collJititucional, que coíba abusos e~

SalvagumIada • possibilidade de se invocarem direitos adquiRdos lIIl

tàce das I\OVIS regras, como lUgerimos aDteriormente para • redaçIo da Emenda ri' 04,

acreditamos que. lIWII1leDÇlo do In. 2SO JIO texto da PEC 17319S em ada COIllrIria •

ConstituíçIo FedetaI, • forma tederaIiva do~ ou • teparaÇIo' dos PcidIrea, eIIIIIdo. •
nosso ver. perfeitamente abrigada dentro dos princípios da autonomia - e alo da robenaia •

dos entes federativos e da ÜIdependêocia eda bumonia entre os trêsP'"
EsIas, em SÍIItese, as obIervàções que juJgamos opoI1UJIO trIZflr ....

exame.

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS DEPUrADOS MARCELO DtDA (PT.aE),
MILTON MENDES (PT-se), E MR.roN~ER (PT-IU)

rlII'eIentAI 1\ ADMIIIIIILIDADE de Propoata 'de
Emenda eon.tiIucionIII n" 173/95, do Poder
EJIecutiw, que "Modifica o C8P/IUlo de AdlllinÍ8tl~
PObIicII, acrncenlIl ~ _ Ill~

conatiluc:ionIi. GInIi. e~~ de
tr8Reiçio".

Relator: Dllput8do PriIOO VI_

I-RELATóRIo

" Proposta de E..- ConItiluc:ion8l n" 173/95, que "moditIc:II o ClIPlIuIo
da Adminil!nll;io Pública. acrescenta nor.na .. Ill~ ConlItitIJc:icl a.r-. li

~ lIORIlIIS de lJa\l8içio". erwiede 11 _ c.e pelo Poder Ex8cuIhilI em 23 de
llllOSlO de 1995 dMMmina profunda e nIlIicIIilI b.1Ifom1llÇÕfi na ......~ •
Adminiatmçio Pública 11 ... 1IIIfIIidorH.

Em 14 8rlip, 11 Pnlposte de EJl*Ida CoMtituc:IoItII praplie~ ta
,.... lIIIaIMIlI 110~ em C8IIDS ~, 110 NIime ]llIfdlco~ _
HMcIcns pCIbIIcos, 1\ tllUbiIldlIde _ ~ de c:erp p(iIIIIcm, ta _
lWIribuiçlIes li pnMIlb)II de "'UdorIa, ........Ido lIinde .
d"cllntlllliZllÇio de lIIInlÍÇOS lll1lividedH para a.~.~ li~11. criIIçio, fusio. cisio oui1~ de 1IftlIlIWMa :

TeIs~ podem _ lIiollllttaides de foIInc
1) AbnIQ/iU 1IO.niIo 37:
li) Incltlo I: lIIWlw;ão para l*ftIitIr o -.o de li c:erp.~ li

funçlles p(lbIk:a na hip6lMe da aulIIriDIçio apecIIIc:a;

b) InclIlO H:~ paI'II permitir que 1I.c1rnisÃO .in lIn/ll'8IO pI1bIIco~ ..dIr II1II
vIrlude da epI'CllI8ÇÍO lIlII pnlC:IIlI8O lIIIIatlw pClbIloo, retpJIedo em 111. OqIIII poc/IIt

_ de prDIIIIlI, de tIluIos_. ou de provas 11 tltuIo5 (conforme l'lldlIiçio dadII ao
... 74 do N1J das Disposições Tranalt6ries;

c) Incáo XXII: lncIuaio para permitir que sejam reservadas. nos COllCUl!IOS pQblIcos. viJllA
por cento das VIIllU para preenchlmento por lICllPlIl1tft de cargos ou empregos
~, IIIlIdIanUlIei c:ornpIemenllIr

d) Incltlo )0011: IncIudo /llII1I del8rminar que eIevllções ou reajusts de remurMIrllQÕ8S de
lIlIIVidor8lI da IIdmInlstnIçio dlmta. autárquica 11 fundaclonaI. ocupantes de cargos e
1IIftIINI.Oa. se di epInlIlI rnedilInte 111 eepeclIIca.

2)~ JIO lIllI&e 39:
li) "caput": lIIt8nIçio PlR pennltIr que Bejem lldo!ados re&imes jullcllcos~

para os lIlIIVidor8lI p(lbIicos, em lugar do lItIlaI regime jurfctico 0nIc0 estIllUtArio;
b) 5 1": suprneio do pertarafo. aflIstando a obrIptoriedade de IIOIIOII1la de

V81ldmlllltos PlR CIIfIOS de lIlJibuIQões Iguais ou 1ISSellIeIhados, dentro do lMM1lI
Poderou_ os :3 Poderes;

c) 5 2": suprneio de prantill de irredutibilidade saI8rlaI aos seIIIidcns tlIUIanlG de
c.rp e pennissio /llII1I que sejam estabelecidos criljfjos de IIdmIssão por motlvo
de ldlIde PlR cargos p(lbIIcos.

3) AltenIçio no lIItIgo 206. PlR afastar a obrigatoriedade de regime jtJIIdIco PlR e
C*NlnI do~·nas lnstlWIções fedemjs de ensino 11 /llII1I permitir que IIIUS
inllIpntes sejam lIdmItidos ll'IlldIlInte processo seIetlYo pClblico.

4)~ no lIItlCO 41, dando llCMI redaçio 1IO "caput" 11 perjgrllfos 11 lICl'll-mando
1ncUos:

li) "caput": eieYIIçio de dois PlR 5 llIlOS na duração do est6gjo probat6rlo PlR
aquisIçIo d1111Sb1b111d11dl1;

b) Inciso I: pnMsio da hip6tese de penIa do cargo em virtude de sentença judicial
transIt8da em JulIIIIdo;

c) Incáo 11: pnMsio de hlp6tese de penIa do caJ'&O por desidIlI. IrnprobidIIde ou 0UblI
,...-. /IPUIlIdl! lIIlIdIanUl processo IldmlnistrIItivo especifico. asaegunIde empIe
defesa; ,

d) Incáo 111: previsio da demissão por insulidincia de desempenho. lIIIlRIda mediIInte
1JlllClISIIO simplificado, aseeaurada empIa defesa: .

li) Incáo IV: pnlIIisio de demissio por necessidade da admillistnlçio pQbHce, para
Nduçio oulMStJUtUl1lÇio de quedros, ou PlR reduzir despesas. contorme attMIos
dIIInldoa em lei cornpIecnentr,

1) I 1·: m.tItuiçio da ~ldatllZllÇio li _ fiXIIda em lei /llII1I o seMdor demIlIdo por
dIIIampel.'1o lnauIk:lente ou_1IidIIde da lIdministnlçio;

li I 2": cIetAImIlneçio da exIInçio do cargo ocupado por seMdor demIlIdo por
_ ........ da IIdmInistnlçio 11 YlIdaçio de criIIçio de novo cargo para 115 _

funç&olI por quatro IIIIOS;
h) S 31: garentla aos seMdores que desenvolvam atividades exduslvlls de Estado

delInIdas em lei cornpIemenW de não demissão por lIlICllUidade da IIdmInlstJaçio;
I) S lI': delarmltlaçiío de que o HIYidor seja submetido a comissão de lMIIleção PlR

conIIrmlIçio _ do término do est6&iO proballlrio;

DI ~ li S6": lIIlMIIçio _ lII1lIIls §§ 2" e 31 para permltIr que o seMdor posto em
....1iblIIdadepoue.-..-~ pIllpOIáonaIs 110 tAIIIlPO de S4IMoo;

4) lnc:IuIio de -1IItI&OS nas Disposições ConatibIclonais GlIrIIis, PI8YlIIldo:
~ Art. 247: fIIêuIdade • UnIio. Estedoa. llIstJiI:o FedereI 11 MunIcfploa para
~ da canI6n:loll para &atiD lISSOdade de lIIIIVIçoa, convInlo. da
coopanIlJio para -.çio de at.a ..; lIIInlÍÇOS ou funç&olI, e convInlo. para
1rIII..tlldll tlItlII ou ..... de encercoà. li MlVIQos. lnc:luMoII ceesio da ......
beM li inItIIIIClles-..no.;

b) Art. 248: IIlfIDIllCiolIlliiDçio de ,... que lIld&e 111 eepec:IfIca para c:rIaçio de .......
..... ou _1IIIIIlCUrIaS. Cll*Ido decorrentlIa de cIsio, tudooull~
NaIIzÍdae no 1mbIto do I'rofpnta NIIcIanaI~ e-'M'za;io:

c) M. 2G:~ de que lIld&e 111 lIIllIICiftca pera c:rIaçio dlI
lUbIldI6rIas da Cll*Ido li fInlIIIdIIde ........ o dIIIampel~1O.1IIMdIIdea dlNt.-l.1tlI1lIlIIcioneda com 1IS de~ matriz;

. O d1IpoeUl JIO ... 247 "~ pelos lIIIIUif\tIIS~ da
Pl\lpoeIa da EIMnde:

d) M. 12 da EIMnde:~ _ lIlIIVidor8lI fedanIls que~ lIItMdadas
1rIII.......... UnIio _ u-TenttlJrIas de nio demIssio por_1Idede dlI
IIdmlllillreçio:

li)Art.·13 da EnwIda: aulIIriDIçio para que aejIm i11Clll1P01'8l108 _ reapac:tMM Estados
lMIIIbrOlI a. ...,.,.... que~ atlvIdIIdes 1rIII1lIferida .... UnIiio _ ..
TenIl.6rla., medi.- carMlnIo: .

l) ArtIIP 250: lnc:Iuido para~ como _de~ de MI\'IcIoNs p(lIIIIca.
Illwa, inatIYDa li peIlIiol~_e membrQs doll :3 1'odlIres. I1I81llUl111r11l) lIIImbldII
pelo Pmidanta de R8PObIICa:

5) lIIcIuIio do ... 75 JIO N1J das Illspolllçi5es tIBIislt6rias, PIA wdar que a.~
da lnelMdade _ pObIicos ou _ peneIonisIa .-dIIm li NlIll--eio
parllIbIda pelos IIIÍI lItIvIdadei)ledendo.. a rnanublIlçio da _ li

C/UIÍlUII' tlluIo.
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6) AIt. ti da Emende: auesura aos setVldonls jiJ nomeadoa que ainda nIo CClIIt8In 5
__ de MIIIIQo a niio apllceçio do estAgio probat6rIo de 5 anos fIlfJIdo no art. 41;

~ o reIatbrio.

A Proposta de EmencIa ConstttuclonaI. llI1I em apl'flCleçfo por ..
CXJIeIledo. atMIde - preceitos ~1Illllltals. foi apresentada por autDr~ (o
PreIlcIante da RepQbIlce), nIo eRsIdo o PIIIs na \II&fncIa de lnt.er\WIÇIQ fedenII. -.ao
de daf-. ou iNtIdg de aIlIo. eo teor do art. 60 da ConstItuIçiio 1'ederaI.

TodlI\IIa, a emenda carece de )uridIcldade e boa 1Za1Ice 1eglsialIwI, aI6m
de, eob o ln&ilIo da c:onstIluclonalBde, _ ... contrBdIt6ria com o pr6plo alateme
COIIIlltuc:iona, no atlnente _ princlplos gerals da AdmInistraçio POtlllca.

De faID.~ dlllllOSitiVos InswIdos na~ l'lMI8IMe
conIIItanla com os t'undamentDs do sistema COI1!ItitlJcIonaI brllSlIainl. aI6m de ofender
prindploe tidos fMS/II() por~s. tals como os da iMInOrnIa (u-ido lIlM
tIÍt. 3". IV e -.to 51 ·CIIPUt·) e da pn:JtllC)io 80S dlAlitos adquiridos (art. 51. lOOM),
lIfnlntando o lnciso IV do § 4" do art. 60, da carta MatP1a. ExempIlIica.o. A-*lo. a
pnlpCllIta de en.r.çio ao § 2t do art. 39, que \lisa permitir a fbraçio de limite de Idede
peralfW'eno em eatIO pCIbIIco. estabelecendo. a ptioII, dlscriminaçio entre c:Idadios em
funçio ela _ idade, fn!nte A AdmlnIstnIçiio e o EstlJdo.

A ConstituIçiIo brrIslleim, bem sabem os doUtos membros deeta
Cornlssio. é do tipo r1(1Jdo. Requer, pam o ~eu emendlIrnento, proc:edlmento slfII,Ular e
etlleàaImente dificultoso. No dizar de JO~ AFONSO DA ~VA,

• .•• a rigldez constltuàonal decorre da maior dificuldade para a
sua modificação do que para a alteração das demais nonnas
jurIdlcas da 0l'der1aÇãQ estatal. Da rigidez emana, como primordial
conseqilência, o principio da supremacia da Constituição que. no
dizar de P/ntD femlim, '6 reputado como uma pedra angul/ll'. em
que se essenta o edlflclo do moderno direito polltlco'. 5lgniIlca
que e Constltulçiio se coloca no vértice do sistemll jurldico do
pafs, e que cóntere validade, e que todos os poderes estatals são
~rnos na medlda em que ele os recontte<;a e ne propon;ão por
ela distribUrdos. E:. «dim. a lei suprema do Estado, pois 6 nela
que se encontra a própria estrulIII'àção deste e e 'organização de
seus órgãos; é nela que se acham as nonnas fundamentais do
Estado. e só nisso se.notariI a sua superioridade em relação As
demais nonnas jlJlfdlcas.· (In DIREITO CONSTITUCIONAL
BRASII.EIRa, RT. 71 ed., p.44)

Assim, o ordenamento constltllcional está protegido e resguardado por
uma série de fonnalldades espaclllcu estabelecidas nB!l próprias ·constitulções Parz, o
elIBrdclo do poder reformador. Segundo GOMES CANOTIUiO, o poder de revisão 6
nal1eImente restrito: _ de poder constlWlnte darivado, que por si só contlom
1Imit8Qões. de lllIlU1em temporal, material e formal. TflIl&lle de proteger o prIIIcíplo
CllIItIII • -'ia, o /Ifelto __ o~, segundo as palB'm1S de RUI BARBOSA.
Nio é verdadeiro. dePa forme. afirmar que a ordem constitUCionall!QQ!! ou !!mo a cada
momento, ser alterzlda pam satisfazer todas as l1CMlS tendênclas sociais ou econOmlcas·
da N8ç60. para alimentar a fOgueira em que se Inclneram dlreitos.sociais e IndlvldUllls
sob o ll/'&IIIIlf!OtO da faIêneia do EstlJdo. ou pera que se resoIvBm problemas conjtA1turals
multas vezes prllIIOClIdos pelos próprios Agentes PObIlcos mediante atos de gestão de
constltucion81ldade nula ou duvidosa. A ConstltuIçiio. por ser o Estatuto supremo do
Estado. deYe forçosamente 1I8 mllnter num /l8l8lIIBi'especial. onde lhe seja gamntIda
est8bIlldade e sup<emacia frente As normas Inferiores.

~ fato Inquestloniwel que o ordenameÍltO constitucional deve contemplar
os anseios da sociedade, mas ainda é mals IIllldadelro que a função preponderànte da
ConstlWIção é balllllr e orientar a vida da sociedade o funcionamento do Estado: Dessa
lItlib!JI9iio decorre sua posiçlio de sllJXl1lll8Cla jurldica e a.sua ,modificação dIfIcUltada. a
salvo de Injunções moment6neas e de COfIYeIllências pollticas.

O problema da edmIssibllidede de propostas de emendas constitucionais é
complexo e requer um exame mais acurado de seu mérito e fonna. em especial face ao
teor do alt. 60. § 4' da CF: '

"Art, 60....
§ 4". Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir: .
I . a fonna federativa de Esledo;
11 ~ o voto direito, SectelO. unlVersál e p,.n6dico:
111 " a' separação 'de podems;
IV· os direitos e~as Individuais."

No ·tocante ao 'inciso' IV. acima. remete-!le a discussão ainda PillB o
disposto no alt. 5". §. 2", que prevê que··os direitos· e garantias expressos nesta
ConstltuIçiio não excluem OUIIOS decom!ntes do regime e dos princlpios por ela
edoledos, ou dos tratados Intemaclonals em que a República Federativa do Brasil seja

parta". T_ de llllPQllllYO incIuIdo no C8pIluIo I (00. Dlreltl» e Deveres lnd!vklUaIs e
ColetIvos) do :rrtuIo II (Doa '1llr'eIIw e~ FUlldamentllis), cujo c:onteCIdo se irTadla
sobre tllda a ConstituIçio. em~ cII8POellIWe que, "-Idoa em outros ClIpItuIoa •
TI!uIos. dizarn respeitD Aqueles diNIlIoa e l/II'IflIIas UllIft80S no art. 51. ou aio
decoITentes desteS e dos princIploa lICICltIICIa. lIlM~ 1" • 41 da LeI MaIor.

Os direltos tundarnentals. como parta do 81st1ma. constitlIem um ponto de
refftncla slstImioo para a~ ela ConIIlIuIçio do Estado. Aqueles c:onternpIado& lIlM
lIlt. 51, 62.11, ao e 91 (dnItos lndIvldulIIa e clreItos lIOáeIs) se SOIIl8lII aos demais
i~ nos 8ft. 12. 13, 14. 15. 16. 17. e muilDs outros. ~ _ o llf'IWndl_
eSllOS8do pakl próprio 5uprwno TrIbunal FedereI em difaNrIUts julpdos. e.:&- na Açio

DinIta de lnc:onSIItUcIor nt 939. or~ con~l{lercu .,,~liSI·.," ••" 1.1"".. IV ao § Jll do
art. 60 a at1*IdlI conatlllICionaI qua Inetltuiu o iH.lf. ~,~, '..':'"."" ,,~ !;;intIpio de
lKUriorkíede "" madrla trIbUt6rIlI.~ o ,'CNJ ilJ EJ../o_ r.~liiMro SYDNEY
SANCliES, em UII voto 110 referido~~

·10. T...... pois, de lIInllàlI OUlOr~ a~ 'Oil..1DiM.lle. llIfl laca do
disposto _ -.to 150, 111 ·b·. em r:onJuI8çio com o § 2t do -.to 51 da
ConlItltuIçio FedereI.
ti. CO. ao cuIder do JlfOCI!SSO ~JO. li mal._~ de
emenda *ConIlIlulçio, _: no § 4" do a". 60. diiixa c:larD: 'Nilo'"
objeto de~ a PI'flIIOSl8 t.endante a ailoiIr: ~/· os dinllllM e
lIIlW\lI8S indl'IIrIIM.' EntN _ dlNlIos e~ irIrIIWduIis. estio.
pela .-.ao CClnlida 110 li 2t do art. 51 • P6Ia~ f8Ita no ..
150. aI ·b" a ..... ao flOIltribUIrlte de que li Unl60 niio c:ri8lá /IllIll

cobrlri trillutIls 'no mesmo .-cicio fllllllCeiro em que hIia sido
publlcada • lei que os inStllUiU ou.•um.nto...• (01 17.12.93)

No ~]uIaamenlD, o Ministro CARl.OS VEU.DSO llbaeIYou:

·1lIreItoa e l,aIW1tllIs lndMdUaIs nio aio apel1lIS os que /lSlio lnscrilDa no
art. 51. Nio. EsMs dnltoI li ... aamias se apeIMn ...
~•• (Dl 17.12.93)

Entandimento~ • o dos llustIU ;"Jllllllllls MARCO AURÉlIO e
ILMAR G&VNJ, COftlllIHudeudo que os diNltos e prwKias progildos cio~ de
emenda são expIIcltoa a lrnplIcItDa. incIuIdos _ úli:lma eataaona aquaIH nIo
Ir-ricIos lIlM art. 51. 1111 denlIIIa do TItulo II de COnstitUlçio.

AAIm, aio de prontlI lnadmIssIwls corno "ll*III8S~
pI'OPOII1:as l8rld8rQs a. por -..pIo. abolir 11 forma flIdlIrWva de Estado'ou • abolir
dlreitos e gaRII1tIas 1ndMduaIs, ou dinlltDa deIft cIlIcon'entes e~ lIlIIdos
em i1lZio dos prIncIpIos adotIIcllIlI pela CánstllUlçio, orpulcan_ COlI8IdrndL

Sobre a inrIdrnIsslbIId de emeda que tira c& supracltados lnol_ do
lIlt. 60. § 4" da Lei MaIor. lIIlClfú JOsE: ARlNSO DA SILVA. ref<!llndo-sa eo dIIposIlIvo.
que

..... wdIQIo atJnca 11 pM.InIlio lU /,tGl.lili= qUlilqUO(~

CIlnCeltuII de Federaçio, cu do ''''!C clN!t.~ 00 indinltlllnllllta
rnlJInfl' a liberdade retllliosa, ou <la .:cmunicaçào ou OUII'O dIrelIIo
e ..,.mIa IndividUlll; casta q!l3 .:: P":j;CSt3 1)3 ~Ilnende ..
-nnha. alnde que lVfIIOúIrnente. "tanoa" (~
àrldeIIlIH, diz o textol. para a _ lIlJOIiçilo:' (111 Clno de Oirallo
Consli1ucIonIII Poeltlvo, p. 611.

Da mesma forma, porranto, nio 6 ....ncial "ua d ,;nllllllla P/OIfllMI a
eJClirpação do tl!lCtD conatilUclonaI dos diIeltos e &nntl1lS protlIllIOOS; baÍIItII que os
am.ce, enfraquec;a. rnltíp 6U os tome~. para quo tsmilém "']a lnadrr1IlIalWIl
11 proposta de errMnde. GERALDO ATAUBA CCII'rIIlIlIla allilmla<'Jio. dlIerldo que ·nIo pode
o~ de reforme, o Con&rHao NacIonal.....~ qualQlJII' Ql8P08itlVo tandanIe
(que abrigue tendIncIas. que' 1eW. que conduZa. que <fflCaIlIh1Ílll. QIM fIcIIlta, que
posalbllite~)*lIbaIIçio dos dois principias, rapllladoI. tio lI"pon...... tio
tundamentlIis, tao. daciIMla, que tlvarwn um trIItaII1lt1to SIõC:ll. pMaÇio lIbeoIUtI.
erigidos que fOnIm emtabua~·.

AspectD ...... do ponto de '.ma d:I iUrj,jlcl:j:\dc a llllf~ por
esta Comlllsào. • • hMIIOIliaQIO dIII PftlPOStU IIlWS6f'lllIdljS cem .. dImaIII
clSIlClSI9ões constlluclonals. No tiIIItiO CCIllIIitI.Iclo. n ClllIIUr1tO de p;1lICIpioI e __
fGrma um slstama -.natIW. Como bani lembra o PwoIOer 00 _oi Ll;jpIUcjo ll6fI de
0IIvlllnl na Proposta de Emanda Con8tllUcionlIl ri' 31;;5, d q:llJI fel lJllldmIllda por ...
Cornlssio.

.&W sistema _ tem que &ti, /18""0011.::>. _,,,.10 d ,,"'_. de

forma a inadmIIIr lacunas • .mln<Imíllti. "'" ,ons.-lIúér""a. o~ dos
princ:ipiot e dai norma ilMHlOs ta 1.o~1t$.ú ·;'03 flue (,,5 mwes..
lllllilIdoa aibIfIalIos no .,.". cadIm, dIpelldllldo ..~
.. lrJCaIWee ll/lI*- ,...,.. ClllIocIdrM no .,."., ,. lInIIIdacIaI
pQIlIIc. ~...... nIo lIOdenl 0CA1lI......... de '- • _
COlIIlIlIa-. AlI 00lIldII0••__ terldeIft • '-1iIIçIo. DIf que OI

prIndpIosqua ......." dlNiflIa lndIvIcIuakI'" aoIft 11. os lnIIIH-.
pQblIcos que aatIo.,em 0l'lIellI de ........ nIIiIl auparior."
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o poder de emendar deve, portIInlD, pntSefV8I' a hannonia daS nonnas,
~ a lIlJa IntegnIçiio, a sua COll'llIllÇio, a sualldeqUllção princlpiol6glce.

Na Propostll de EmencIa ConstItIlcional, _ são feridos os dlreltos e
prantilIs iOdivIduais constItuc:ionlllmente asseguRldos e protegidos pelo Inciso IV do art.
60, § 4" quanto a hamlOl1Ia a lntelleza do 51_ const/tllclonal. O parecer oferecido a
eIta ComIssio pelo nobre Relator, Deputado PrIsco VllIII8, reeonhece, em boa parte, tals
ofensas.

Logo de inicio, a emenda propõe llIlenlção ao inciso I do 8rt. 37, para
I*\1lIllr a~ de estrangelros. nas mesma condições de brlISlleil'OS, para cargos
.,.-,pregos e funçi5es pObI1CllS, na hipótese de autorização Jegal especifica. Apesar de na
ExpoeIçio de Motivos n" 49. que a acornpanlla, referir_ ao beneIIclo que adviria "em
pMk:ular. U InstJtulQões de ensino e peaqulll8. que se reuantem daS amarras
CClIISlIlJJc:jcs que hoje lmpossibilltllm a atraçio de profissionais estnlngm<os
especializados para a oeupaçio de funções pel1IllIfMlI1le". o seu alCllIlCe provilYeI, llI)l
YIII'dlIde, 6 multo mais amplo, Ignorando a própria lllI1UnlZlI das siWações que pretende
lIkançar.

Na redllÇio oferecida ao Congresso Nacional, o textD nàc! expllcita a
paulbllidllde de COIItIl!l.IIÇio de professores e pesqulsadofes estranpfros - uniYers/t6I1os
011 nio - 1l1lIS, I*\1lIllria.~. que lei especlflca lIUlOlizlISse a c:omM.ação de
.-.nc.etros para QlIl!!IQIJ!l!' 9!!J!lS De!!l!tI!l!lltO, O que contraria a essência do sistema
c:cntltuclonal, na reg!nCIa dos direItDs decorrllntes da naclonaIldade, como exempllflca o
-. 12. § SI da ConatilUIçio Federal.. que enumera os C8fIOS priv/JtJ1IOs de bmsIleIros
~. Ora. admitindo li ConslIluIçio distInçio amre bnJs/IeIros ntJfDS e nlltJJrlJllrados.
l'tIUIto mais o f1IlIa em ,reIaçio tIO bruIIeilO e ao etItnIn&eilO, na oc:upaçio de eergos
pObIk:os em prIIl de lIlltlnZa~. A igualdade de que trlIta o art. 51 da
ConIlilUIçio FecIamI 6 Igualdade jurfdlca, ou seja, o~ Igual 805 Iguala, pemnte
• lei. A impossibilidade de o llStIIIQ8eIlO ser Investido em cargo pObIlco é da tr8dIçio do
..-na conatttuc:ionIl braslleiro, vindo desde a Constltulçio de :1.891, o que ee jua1l1Ica,
lMICUIIdo M6rio Mazqiio, no f8ID de que

...ace-~ o deaempenho de ""'lOs pObIk:os pressupõe a
IIdaIkIacIe, que se nio pode pretender do estrangeiro." (CunIo de Direlto
AdrnlnlstJlltlvo, RT, 1968, p. 177)

CRETEÚ,A JQNIOR afirma, !linda, que

"...Em todaS as Constilulções rnocIemas, a primelm condição que~ exige
da qtJlllTI vai ocupar um cargo póbllco 6 a que seja nacional. Cor1lpleende
se. pet1eIt.llnient, o fundamento dessa exigincla. O funclon6rio tem' o
dever da' _ fiel para com o Estado que o rwosba em seus quadros. Como
exigir de um estrangeiros o dever de fidelidade de um Estado que não é o
.., ?~ (Dlrelto AdmlnlatnltlYo BtaslIeiro, RT. 1958. YOI. li, p. 224)

Com ·llfeIID. VlIIil'ic&ee ria lUll"de maioria dos Estados detennlna o
~ de _ ~ por cidedios do PlIfs 2. • Na COmunIdade EoonOmica
Europ6la o illflllUO na fUnÇão pObIlca 6 privlIlIvo dos cidadãos dos palses-membros" ,
Na Ftança, a exigfncia da l1lICklnalIdacI 'para ooupar carao~ 118 beMlII no

princlpio de que o seMdor partic:lpa do .-ciclo da 8UlDridade p(lbIica; a perda da
naclona/ldade traz, como pena acass6rIa, a perda do cargo.

. O lIlti&Q 37. I da~. objeto da proposição, cuida do acesso aos
C8IIOS. emPre&os e tunções pOb/lcas por brIIsIIeiros que pmencham os requisitos
eatebelecldos em lei.~. aslIlm. _ dos referidos cargos, fUnc;ões e

lIllIPIe&OS itoquelas que detI:m a nacionalldade bnIsIIeira, no interesse da Administração
Pllb/Ica e doS seus princlplos de 1'eIincIa. Tal elfdusMdade intagrHe ao patJirn6nio
jurIdIco de cada naciOlllll.tanID como um direitO indMdual (a exdtJslvidade do lI08SSO 80S

lWI08. efnIlIWI08 e fun9ões na AdrnlnlstRlçiio PClbIIca) quanto uma pmntla de que o
me-.. pQbIk:o estar6 CCJrI'oWIIenla Pl'OteCldO, l'IllldIante • WcIaçio do lI08SSO ilqueIes
que, nio tendo o \'Inc:uIo de naciONlIldade, poasam _ subordinados a inteIUses

MCionlIIs outIllS, o que " 8SlIll&U'1llio pelo lIItIgo 37. I, que é deoon'tncIa do CCllIWldo do
pr6prio "caput". que detalha os p!IncfpIos baslcos 8p11cAveis • Admlnistraçiio Pllbllca,
enumemndo. em seus Incisos, outros tantos.

A proposta, assim, pRlIIlDWllldo a ruplIn da regm fundamental inserida no
MlltD const/llJCiOlllll. de ll8llnZa princlpiol6tPca. e 1rlItlIndo-S8 de mat6rla~ dIZ respeito
_ direitos e prantiu, enconIllI ob!IlAIcuIo no _ previsto no art. 60 § 4" da
COnsIilIlIçiio F'edemI, ais que fenI. denlra OS princ/plos lldotado$ pela ConstituIção,
admitidos como -.s6rios daqueles lMsIDs no art. 51. os que dlzllm respeito à
Alimlnlstração PClblIca contempledos pelo lIIt. 37, rescuardadores dos direltos e
prBl1tIas IndMduais relatiVos • AdmInIstrllÇio PClbIiclI.

AssIm, incorente e desneoessária 11 disposição, além de ofensiva à
sobemnill nacional Onclso I do lIIt. li da CF) e contnldit6rla com as demaisoormas que
recem a nacionlIlklacle 11 direitos do cldadio. Importa recordar. ainda, que no c'"'roe> da
RIlvisão ConstitUclonal, o Exmo: Sr. l)Ilpulado Nelson Jobim, errtão R~I"tQf. C;oi'3':'CJõUJil

proposta com teor ~.'embon1sob forma tecnlcamente muito mal5 aj"stmla,
lIOlI termos do P..-.,.47.~,por essa proposte, parágrafos GO art. 207
pennltlndo alldmiuio de professores. pnql~sad<nsestrMgelros nas lIIWersld8des e

InstltuIDs de pesquise, nas mesmas c:ondiçõe5 de brasileiros, fOnTla que dava, ao
probilmIa~. trlItlImlInID multo mais aproximado do que seria posslvel,
ressaivlldo o aspecID da IlM!Stidum em C8IIO pObIlco por estrangeiro, sob todos os
8S{IeCIDS problemático. FoI esta, ao tinal, a forma aprovada, já em segundo turno, por
esta Casa ao apreciar a Proposta de Emenda Constitucional no 182, do ilustre Deputado
5611Io Arouca, e que atende à necessidade objetiva das Instituições de ensino e de
pesquisa, a ser regulada em lei.

AbSOIutarnant8 COITeta, portantD. a Emenda n" 0:1. apresentado pelo nobre
ReII$r, supresslva da alteração ao Inciso i do 1Irt. 37, a fim de preservar a vigência do
atual texto constJtuclonal.

Também " aiterllÇio propostlI 80 Inciso 11 do art 37, afastando a
obrigstoriadade do concurao pOblJco de pro_, ou de provas e titulos como única fonaa
de acesso aos cargos pObIlcos, atinge direlto individual - que é o de acesso aos cargos
p(lbIlcos de forma a que sejam atendidos os principios da legalidade, impes~oalidade,

moralidade 11 publicidade. A adoção, em processos seletivos, de mero "prova da Htulos",
de aito teor de sUbjetl\oklllde, como InSTl'UlllentO exclusiVO de selG').5êl, pf'~Judlcará

IlTlItl'NldillYlllrnenta o principio que detemúnll tlIIIID a democratÍZi'!ção do 800350 aos
cargos e etnp!'e&Os qUlll1lD o dlrelto do cidlldiio de que os cargos e empmgc. públh:os
sejam providos sem taYoritlsmo 11 pelos candld8tDs mais qualificados, qualificação esta
aferida de forma transparente•

ComIto. portanto. o Ilustre Relator ao propor, em seu parecer, aitemção à
cl6UlIul. trBn8lt6lIlI proposta (lIIt. 74 do ADCT) proposta pelo art. 10 da PEC,
determinando que at6 que sejam racuIlldos OS ditos prlJeeSSO seJeti1los apilquem-se as
_ racru de procedImIlntos dos concursos pQbIlcos. Todavia, para que se ·evite
entendimento futuro de que tal~ aspecllica podelá prever prom de titulos
apIIIlll$ para in&J'8SS0 em emprep pObIloos, faz_ nllcessário elterar l'l redação
proposte ao inciso. da modo que Ilque expresso que tals processos seletivos deverão 
al!llm como os COllCUI'SOS • ser de provas ou de proves e titulos, preservando-se a
IntelreZII dos principias constJtuclonals da moralidade e da Impessoalidade, feridos pela
redaçio proposta pele PEC r,' 173/95. Isto posto, oferecemos à mletoria emenda
rnodIfleatlvll saneadom, para que seja acolhida em seu parecer.

No tocante ao Inciso XXII inserido ao 8rt. 37. que estabelece preferência e
_ de YIIglIS, em concursos pQbIlcos, pam quem jâ detenha a condlçiio de 2llMdor.
mais uma Ylll elll6 coberto de razão o ll<lin Relator. A proposta de nltemçiio agride o
princlpio da isonomia Inserido no 8rt. 3" IV e 8rt. 5" da Constituição,~ da .
i&lJ8ldede de todos peI8lIte o Estado, a l.l!l e,: conseqüentemente, a Admlnistlllçilo
PObIIca. " IIlOClIlI8Ilte mesmo com o Inciso precedente, à medida que~
COIId/Çijo I!$pecial que dIfem1cl8 cidadãos uns dos OUIJ'OS, no aoesso llOS CllrgOS

pCjllIcos, desde 1080 I'lIlIIlIV8fIlIhas vagas - llinda que de maneira lJ'1Jld8 e
-eonheda • ÓfIIndendo o pr6prio princlplo da ImpesSOlllldDde Inserido no "caput" do
-'37.

~ v6llde, tamb6m neste ClISO, "~ ri' 02,~,
PRJIlQStII pelo nobre Deputado Prlsoo VIana, atestando a InconstIluclonal!dade Verificada.

No lDcante 80 Inciso XXIII do -. 37, a ser acrescldo, l'8YlllHa Incoerente
com OS lIIt. 1", 8" 11 114 da CF, ao afastar, por melo da obrigatoriedade de lei especIffctJ
/Wll dispor sObte às tr1tTItJuiçõos de em",., na IIdmInIstmç&J ditrlf6. das eutlJtQUi4s e
fundIJçõft, os princlplos que recem a relaçio de emprego,~ os quais o da
llIlCOCIllçilo ooleIIva e do lIjUIzBrnemo de dlssldlo coletivo. Tais resttições jâ est!o
...-. na rel8Çio 8StlItIJljria, hlIja 1/ista a ImposlÜlllIdade de que h8ja lllIgOclação
lll*Ido se encontI'8 ..-. o principio da _ Jegal. Por Isso mesmo e reIaçlio de
tnlbeIhO lIOb o Iellkne de C8/IO nio 6 Ie(lda pela Ie&islllÇio trebalhlate, mas depende.
sempnt. da 8UIDIlZaçio le&islallva pmta para • concessio de qualquer WIIlt.Bgem 011
llCrilIclmo de /lIlI1llINIIlIÇ. A pmvIsio de que tamb6m • reIllÇio de emprego, no Amblto
da lIdmlnlllllllçio direta, 8UlMquIca • tundeclonaI. se 8UbordIne a esta IIm1taçao, Implica
em lnstillllr dIec:rimInaçio lnjustIIk:ivel. COI1lJ*IlI ao sistemll oonstltucional • uma Ylll

que. l1lIS~ estatais, de dlrelto~. Pf8YlIIeceria o reflme tmblIIhI!Ila puro •
ofendendo.ae ao principio da iSOllOll1lll. por um iado, 11 por outnI os ~~ sociais
albergados nos -. 1".8"11 114.

llIscordamos, entretanto, do Ilustre Relator. no que se reflll'll li~
de que « aubmlssio da concenio de' reajustes • aIeYeçiles de YlIrIUIgfJn3 na
admllllllllllçio direta, aulIJrquIca 11 tundaclonal 80 prIncIplo da _ lepI f_ o
princlplo da lndIpendIncla 11 '*'-'Ia entre os Poderes. Na V8l'dlIde. 16 determll\lI e
COnatltulçio FecIemI •~ dali~ dos seMdoms dos Podellls
EllIculivo 11 Judld6rlo • _ 1epI, lXlIlSlIlulr1c> as compelInclas prtwrllvIIS de
llI'Ilbu as Casas do~ Nacional ne mat.6ria .-çio ao slstema de freio!! 11
COllCl.-. Isto PQatD••~ dos Tres Podem .. mamas 1eIJ1IS' exlCIncia de lei
para a COIlC8lISio de~ doa aMVIclorM pObIk:os • nio atesta • oornpetJntla
de MllIlUma daS Cuu. 1IIlIS, por outnI lado. amplia o rol doS agentes pObIlco suje/lDs
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!lMrIl""JlS. _ ponto. portanto. do~ oferecido. pelo que
~ 80~ 11 aco(hidlI da Emenda AII8lIdonI de _ lIUtDriII. _. que
c:on1ge 11 redIIçio do dlspos/Ilvo. lIdmltIndo pan:ialmente 11 proposlçio. llllIII~
l1IdIIçilo adequada 110 VBldIIdeiIo otljetivo 11 _ P8fIIellUIdo, llOlI te!molI CClIWtlluclonll.
que " o de que 11 Instltuiçio. nlduçiio ou supressio de \IIIfttlIIlIlIS. ou~ de
-.IellIÇio dos-..~ llOlI Trts Poderu. _ seja parmIlIdII por melo de
/el.

RIIIIItIvImente 6 propoatII de lIlt:Araçio do lIIt. 39. "caput'. 11 prWsio de
que pclU8III .. lIdot8dos mOItlpIos Je&lmes jurIdk:os PIIIJI os SlIIlIldonls pQbIIc:os da
lIdmIrnttIIçio dlrata. das /IIIIIIIqUIas li das funcIlIções pClbIlca ooIlde com o principio da
~. ferlndo d11'llitD lndivIcluaI insullcellveI de emenda. ImportJI l1lCOI'lI8r,~
llllIIIlIlnM dHte ColeIl8do. que na llPIIlClaçiio de PEC rfl 33/95. esta ComlAio inIIdmItIu
pIllPCJMII que tandIa 11 eatIIbeIecer trat.nento~, 110 tDc8ntII _ diNItDs
pllMdenclllrlos. _ os lMlnIIcIores m61t11res li os polic:lIIIs miIIt8res li~

mllItares. Na OCMlio, lIS8Im menlfestolHle o pIiIIlOet' do Uustnl Rel8lIlr. Oepulado
llclcIrIo- PIIlma: .

., I.' ' ••::'11 pi'Uente contn!Iriedade estA illrlglda noS §§ 9" e 10 cogitados PllRI o
ert. 42. II!nIvés dos QIJlIis se estabelece a dltetenelllçio dos regimes
apIIcâveis 80S servidores militares federais. IntegrlIntes das Fon;tIs
Armedas. li _ lIeMdonts milltl1res dIis UnidIIdes da Fedetao;>ão. ou seja.
os lIIeII'IbItls das polldlls mUItlIres li 'doa corpos de bornbeirot!I mIIltBes.

,'~.;';': eate&orIas que no entanto são unItlM'memente disciplinadas no 11ft. 42 da
".''''~ lei MIIlor. enclmado pela 5eção ll/:Do$ 5ervldores MlIIt.aI9.
", , Desde que llIIlbas as categorias í1é' iselvIdores mllltllres são tnItlIdos de
.:,". ·fonna id6rllIca no texto da l.eIoTM8lor,~~ no "caput' e
. ;, "'per6grafos do 11ft. 42, não iIe compadecêeom o repnentD conetItuclonaI
'~.:; '11 pretendidl\ lIdoçiio de reg!1lllIII~os distintos fi independentes.
.' '-" mormente quando os segundos ficIIriIIm sujeitos 6s iIOnnas'gerais do 11ft.

40. pertinentes 80S servit:kRs pOb/lcos civis em gellll.· . ,.
. .. ..f~ .Ütt!·tLiftt~T~...::i" .,~ -rf.:r.i'I:.< •

Isto posto. a adoção de regimes jurídicos diferenciados para setVidores do
quaciro de pessoal de pessoas jurídicas de direito público, na esfera da União. dos
Estados. do DilltJ1to Federei ou dos Municípios. implica em diferenclM o indlferencl8vel,
em face do principio fundamental da isonomia: afrontaria o mais elementar bom senso
que; nOOllJ entidade auráltlUica universitária, o cargo de labolatOlísta msse suje/tl) ao
regjme de cargo. enquanto noutra estivesse sujeito ao regime de emprego. propiciando
tnItamenlo difefel'lCiado tanto no que se refere aos direitos quanto aos de\/e(pp, .1<1 .""
oc:upante. lnadrnisslvel. portanto, a alteração proposta ao "capl1t' do 8ft. 3&, .~ »ara
tanto propomos emenda saneadora, anexa. PllflI determinar que seja adotado ,"'tlIme
jwIdIoo lIInIoo na administração direta e demais entes de direito público da adrninilltl'llção
lndlma.

Da mesma forma afronta o principio da isonomia. inserido no an. 5", a
SlIpNSsio do par6grafo i" do art. 39 vigente, o qual assegura a isonomie de
lI'IltlCimentos para C8t8OS de IJt1ibuiçôes iguais ou assemelhados. no mesmo Poder ou
-- 05 3 1'odtIrft. A N\'O&IIÇio do dispositivo. além ~ atingir o conjunto dos
senridoI'es públicos da Administração direta. ofende, diretamente. integnlntes das
C8mIlRIS de que tRIt6m os art. 135 e 241. aos quais o texto constitucional assegura
Isonomia com 1IS carreiras juridlCllS (magistratura e ministério público). a ser disciplinada
em lei. Prejudica, ainda. a lIpIiceçiio do disposto no inciso XIII do art. 37, que a ele se
acha lIillCUlado, clI!moMtnlndo, ao cabo. inconsistência com o 'listama constituclonal.
Sendo ~ncia do isonomia previsto no art. 5". o par6grato 1" do lIrt. 39 não pode
ser suprimido !lllIIl trazer prejulzo à aplicação da regra geral, uma vez que. corno
detalhemento, do principio fundamental. vise assegurar li Justiça e igualdade na atribuição
de vencimentos lI05 servidores da Administração Direta.

. Dlacordamos. isto posto. do Ilustre Relator. que acolhe a lIdmisSlbllldade
da proposIçio. por julgá-la de impnrticáVel aplicação e por entender ser matéria de
_ Inhconstituciona. cujo mérito daYe ser tratado no Imblto da polltlce de

l1lCUI'SOll humanos de cada Poder. Oferecemos, assim. à consideração da Relatona e
desta ComIssão emendlI supressiva da moctlftcação proposta pela PECo a fim de

.esooImar o lIlclo de inconstil1lcionaJldade apontado.

No que toca ils modificações propostllS ao § 2" do art. 39. onde se afasta
do S8lVidor público 115 garanIlas relativas à vedaç!o de IIm~ de idade Plll'll ingresso em
CMtp pOblico. IrredUtibllldade salarial, estamos diante de ofensas evidentes e graves aos
clNItos e illIl2nt1as protegidos pelo art. 60. § 4". IV. Segundo JO~ AFONSO DA SILVA,

" ...no quallllc8tiYo fundamentals achHe a indicaçiio de que se tratll de
situaQões jurldlCllS sem as quais a pessoal humana não se realiza. nio
conviVe. e As _. nem mesmo sobrevive; fundllmentais. no llomem. no
sentldo de que a todos. por igual devem ser, não penas formalmente
11ICOl1hecldas, mas concreta e materialmente efetivlldos. <....) Direitos
fundamentais do homem significa direitos. fundamentals da peSSOll

hUmana ou direitos humanos fundamentais. E com esse conteOdo que a
expfeSsão direitos fundamentais encabeça o Tltulo 11 da ConstltUlção que
se completa. como direitos fundamentais da pessoa humana.
expfeSsamente, no art. 17." (Curno de Direito ConstltUcíonal Posltivo. RT,
61 1Id., p. 159)

Os direitos ..tingidos. como tilreltos sociais que são (8ft. .,.. Vi li XXX 
lII'8I1lJa de imKIullbIUdade salarial li YedIIçio de limitas de Idade pera Ingresso no
HrvIço ~icol. tendem a possibllitv melhorlls condi<;ões de vida lI05 mais fracos.
chitolI 'que !MJdem a rlNIIlzIIr a 1&l/lllizaÇio da situlIQães socillis desiguais. DlrwItos
sociü. sim. imaw-s dos direitos e garantias constilucionaJm protegldos. como
cl6uIlliIIB p6UeU. 6 vista da_~ de que. pera o conetD d1mensionarnllnto de
_ -.são. deve _ a ConIIIllulçiiO apIIlcladll como um todo hlIrInOnico, inIeIrado.
SIo presaupolltOS PlllJlII l'MiIaçio~ dos direitos indivldullis. l'lOtIIlIlIrnen doa
~ - no caso, cldadios com idIIde stJperior 6 que. em _. poderia __:la como rninima pera inf,lesso no CMtp. ou 05 própli05 servidores. caso pennltlda li

I'llduçio de llIIII5 salArioa. à vista da impossibilidllde de instllUl1llelTl dissldIos coIelIvoa
ou __.~o dlrelto de t/1MO pera lIIIitN tal ofensa aos llIIII5 direitos.

Temos como lIbIokJtMnentAl COlnItII a E..- .. 5, oferecida pelo làIlator.
que veda. por inconstIlucione, a possiblildade de que venham a ser estabeIecldos limita
de ldIIde PlIIIIIngresso em CIII'&O pClbIlco. Na parte. con1Udo. que diz respeito 80 principio
dá II.....Ulllt de 8lIMIIaI, dlscon:IlImos da apiniio que considera tal PAWfsio como
llJdutIdatú com 11 PAWfsio de irradullblildade de vencimentos COl'IteI1lPladIIIO inciso 'IN
do .-to 37. ~ sabido de todos 11 cIiftculdIIde .c;çm. qllll..S8 constroem conceltDs
'*MInellta 6 lIdmInistnIçio pClbIlca. bom como de que um dos c:onceItDs mais
~ llldstentas é justamente o de "vencimentos'. Ora o conceito aberoa apenas o
.....- b6sioo • e li com _ ~mento que tem sido llpllcedo o d1aposto 110
lnci80 XII do art. 37, que diz que 05 vencimentos dos SlIIlIldonls do LegIslativo e
JudlcI6rIo não poderiIo _ euperiores aos do Ex8c:uIiYo " 0l'Il alcenc;a 11 8OII'llI do
wnc:Imento búlco li das Y8III:ag8n5 permanentes. sem incluir \IlIIIla&eI1S passoeIs e as
..-u- 6 _ OU local de tllIbeIho· e " com esse sentido que acIlHe conceituIIdo
.. Ui rfl 8.852. de 1994. em vlcor. Aprevisão de ltredutibiIidtK saItIriaI tMn 00IIle0d0
lllIIa .mplo. 8IMlIVendo a totalidade das paroeIas pen>ebIdas, de maneira pn6r\cII, pois
saI6tIo li _ muito mais c:oncreto. equiIIarttvel, no dlraito lldrnlnllllnllivo. 110 COIlClIéto
de -.;lo. não Incluindo apenas as paroeIas de natureza IIldenizat6lla ou
a»pcIonaI (..- de custo. dI6rIas. salfJrio.faml1la. etc).

AssIm sendo. ofemcemos 6 conslderaçio do Relator elTlflllda destinada li

afuW iIUCf8/- tais inoonstituclonalidades. em complementação àquela iA
kIantIIIcada por SUII emenda de rfl 6.

No que toca i eltBaçio do lIrt. 41, relativamente à aquislçio e
~ da esiabllidIIde no cargo. a proposta é também de _ lnadmitlda. por
ofeMa 80 lIIt. 37. "caput", que esseaura o principio da moralidade adrninill1l'llt/va. A
prMjsio de hlpótese de demlssio "por necessidade da administração pública. visando a
reduçio ou restMunIçio de quadros. bom como a adequação destas 80S limites fixados
com bae 110 lIIt. 169. obtIelvados 05 c:ritArios de desligamento estabelecidos em lel
oomplllmelltlll", inserida no inciso IV do ert. 41. é medida que pnrtiClll1lllflte extlnllJe a
lIItabiIidede -aurada 110 seMdor Pllblico no exen:fcfo do cargo. em decomlncílI desse
Princ:lpio c:onstItuclonal basilar.

A P/llPOSfB visa reIatMzlIr mecanismo de garantia do Estado, que é do
me.-ae de cada cIdIIdio. contrllriando a pr6prIa neoessidIIde de que se ~&Ure. cada
_ mais, li continuidade admInlstnltlva li a proteção do servidor contra a llltllfferinc:il
/lCiInClIUIIatII ou 1isioI6IICII, No campo do direito <:ompanIdo. esta neoessidade é
-.1dIdII na maior pane dos palses mediente li adoção de mecanismos destinados 11
......... 11 eatabllldede nos ClIlIOS e proteção para o servidor 110 seu ex.erclclo conlrII
dImlssliH erbItririas. TratHe de prantia prel, assemelhada 80 que. 110 tocante 6

~. " UMIlJRldo pela liitaIicIedade. e indIasoci6vel do "regime de carco·. onde
O c:eNtar eteIiYo do rMSIIIO - sua permenéncia li indlspensebilkla • tem como
COIlMqii6noIa 11 estabIlidIIde do MIl ocup8I'Ite, desde que concursado. Nio se tI1IlII. 110
enr.nro. de .-IÇão absoIUlII e palrimonialista do '*10' nas llitlllIções~PNIA-. por motivos d1aclp1lneras OU em decorr6nCla de conduta desldlosII. pode o
uMdor _ demltldo, mediante p<oceUO lIdmInistraliVo que lhe assegure ampla defesa•
ou em decorrfreia de sentAInça judicial. No ortJenatnento jUlfdico pátrio. tais earantias
lIclwn-ee em sede de direito constltuclonaI desde li Constituição de 1934. tendo
~ sucessivoS apedeiçoamentos llté adquiIir a foma em vigor.

10 de se recordar. inclusive. o fato de que. em 1991. o Ex-Presidente Collor•
de lIIsta memória. encarninhou a esta Casa proposta de Emenda Constitucional. de rfl
59/91, O chamado "Elllendão", ~ teor, no tocante ê estabiliclade. era de grande
s«nelhança com a propOStll lItiIlII. Na ocasião, dentre as diVerlles VOZ8S que se
'-rtaram em defesa da estabilidade plena. vale li pena lembrar o jurista MlgooI ReaIe
Junior, segundo o qual

"A partir de 1934, criolHIe a estabilldade do servidor concursado.
ganhador do cargo sem favores. o que velo li _ uma conquista
~. o que YlIio a ser ruma conquista cIerrtool'6tlca. O seMdor
e.t6veI, em cargo obtido por concunso no qtMI comprovou a lua
~. nio resta sujelto As injunções li ll8fHCIII9Cles poUtlca.
tendo 11 liberdade de contrala as decisões do gowmante que dee8lendam
80 intenlSSe público.
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As ConstItulções de 37, 46, 67 e a emende nA 1 de 69 também
consawararn a estabilidade do servidor admitido por COllCUI!lO, após os
dois anos de estágio probat6rio. E nem se diga que a estabilidade
c:onstlWi a eeneza de ociosldeckr e de descaso, pois a estabilidade é
rell1llva, na medida que o fUncionillio pode ser réU em processO
IIdmfnlstnlllvo, no que! se apure, com direito a ampla defesa, a prática de
falta disciplinar, da qtJlIl pode resu/tlIr demissão a bem do seMço p(IbIlco.
A estlIbIlldade é, portlIntD, necessélia l1Il1dmlnistl'llção, não sb por colocar
o servidor ao lIbrigo do lIIbItrIo e das flUl1JlIÇÕeS da poIItIce, rnu por
MsegUrar um tratamento técnico e <:onIlnuo dos seNk;os pCIbIlcos:
(OESP, 22.03.91 p.2)

Os critérios JllIRI livre demisslbllldllde pt'OpOStos pela PEC "" 173/95
tenlm, por pennltlr que mediante critérios dlsericioMrios se possa pn>moYer demissões
em IlIIga escala - ou até mesmo de forma cin:lrglca • o Inciso IV do § 41 do lII't. 50,
contnlIiando clAusula pétrea que se destina a proteger a Adminlstmçào PObIlca das
lngertncias de lIdmlnlstrlldores InesaupuIosos. PermiIir6 a retDmlIdlI do "spolls system",
das derrubadas, das Vllf'/'lldUIBs, das demissões em musa de semd<'l'es por motivos os
mais diversos, trlIYestldes sob o lÓtUkl de "necessidlIde de lIdrninlstrlIQã Pública" ou
com vistas il "NdUçio de quadros" OU 11I "acIequaçio aos limites fixados no art. 169". E
de nada adianta a previsão de que se consldele o cargo extinto e se pmlblIa crilIçiio de
cargo JllIRI a mesma funçio, pois nada il1lPlldlr.'l que emprego ou "fUnção de con1lança"
destinado ao mesmo posto de trabalho venha a ser criado JllIRI substltuIr o SlIIVidor
demitido. lnadmlsslvel, _im, a proposIçio, que toma presa fileil do PlI1:rimoniallsmo a
AdmInistnlçiio PObIica, ofendendo prInclplo constillJcional que se insere no campo dos
dlrlIItos e ganmtlas individuais, lI5Mgurador de monJIidade pública e de proteçio do
lmeresse pObIlco acima do dos gOYemllntes.

Também lIfronta o princípio da Isonomia a proposta de emenda ao art. 41,
que pn!'A a lIdoção de regras dlferencllldes para a lIIlII1Ulllnção da establlldllde. Também
aquela pre\'isão, excepcionando os stlnlklo<es ocupantes de cargos de carreiras
"lIXCIusiYas de Estado" da partia do cargo por neoessidlIde de redução de quadros, é de
ser InedmltIde, pois estabelece diferenclaçio IncompatIYel com o slSUlIlllI constillJciOlllll.
Isto posto, Impãe.se, por questio de eo«encia, Inciusive, lnadmltir-se a situação previstll
na l1ldlIçio proposta ao inciDO IV e § 3' do art. 41.

AnalmenllI, fere o principio da irredutibilidade saJeriaJ • cl6uSUla pétrelI,
como já demonstrado • apre\'isão de que ao servidor estáwll posto em disponibilidade
sejem PlIiOs~ proporolOllllis ao temllO de seMQo. A. construção~ li que
se refere o 1IUll1Je ReIalor, ao aooIher tal rnodi1iaIçào, não é simplas jurisprud6ncla ou
intelpmaçio, mas o reconhecimento do direito aIilerglIdo pelo dispos/llYo, conforme o
entAIlKIimento que intentou confelir-lhe a AssambIiía Nacional Constituinte. Não sendo o
lIlIIvidor cuIplIdo pela SUlI coIocaçio em disponibilidade - uma vez que não tem o InstlWto
cartItllt punitivo ou disciplinar· não pode o mesmo ser onerado pela Incapacidede ou
rnoroeIdlIde da AdminIstnlçiio em dar ao carao ocupado melhor 1IPfllW/tIIment. 5endo o
trabelho valor socilII e principio fundamentlIl da República FedemtiYlI do Braall, nos
tannos de seu lIIt. 1", IV, Igualmente~ pelo "caput" do lIrt. 1", assim tomo o
principio da irredutlbllldade ~*rial, é inadn;lisslwll a previsão de redução !lIIMiBI' em
deoorrtncia de disponibilidade. A. disponibilidade é macanlsn, exoapcionaJ que pennlte
que - privado do direito ao trabaiho em face da desnecessidade ou extinção do cargo
ocupado • o servidor permaneça disponfvel para aproveitamento em outro 6rgio ou cargo
compat/vel com c oliginal, não se admitlndO, todllllla, que seja privado do seu saI6rIo ou
remunera;ão.

isto postO, oferecemos il consicIerlIçiio do RelstDr a amendlI supresslva
anexa, eis que inlldmlsslveis as modificações propostas ao art. 41, em especlaI os
refelidos inciso IV e § 3' do art. ..1.

Os mesmos principlos, rell1tiYos il isonomia e moralidade admlnllItl'lItiva
são agredidos pelas mUdllnçlls propostlIS ao art. ;we, que se refeftl ao lneesao nu
carreiras do magistério, e il necessidade de regime julfdlco CInico para - 1rIt8IIWIl8S.
Em Yefdade, tal regjme não est!l definldo: pocIel6 ser estlItUtllrio, ou masmo IrIIblIIIIIstlI,
,mas ser6 ilnico para toc!o!l 05 Integrantes do macistério superior fedllnll. OUtro
antendlmemo feriria o principio da isonomill, pennltindo tratamento desllUIII _ ps.
Quanto ao processo seletivo, a ressalva é a mesma j6 apresenI.IIda qUlllldo de
apreciaçio da proposta de emenda ao lIIt. 37, 11. Aaae&urado que o Ingrauo~ por
processo seletivo de provas, ou de provas e tlllJlOIl, não havefilI vicio de lIdrnIllIlbIIIdade.
TodaVia, não estllndo este previsão aaaetPJflIdII, 11 não estando a prInolplo definldo o
re&ime jurldlco apIlcãvel • SIInio pelo fstD de que o re&imII em vigor • o MllIIUt6lto •
rnostra-&e impossl\lei acolher a proposlçio, por compIeIA incoerincla com o 11_
conl5titucional. Isto posto, divet'glmos do ReIalllr, oflK'llCendo il SllII consIcIenIçio a
lII1llIIIde supressiva em anexo.

Jil no que dIZ respeito ao art. 247, lÍ/ÓPOSúl pelO artigo 9", a fim de
pem1it1r que S8jlIm firmados convinios e COM6l'ciosllntre Unlio, EstlIdoa e Munk:lpios
para execução de serviços e fUnções, e sobre o qual pronunciolHle a ReIatDria, 11II tonna
da Emenda nA 10, por Injuridicidade 11 m6 UK:nlca Ie&ialativa, pem'litllIIGflOS dlvalllr.
Embonl o ilustre Relator argumente que não • mat6rIII conetltuclonaI, !li IIrnilall objelIIIos
• constilIJcionais - pera que II desC8ntn1llZaQão de funQõea hoje~ de Unlio se d6
por via de convênios, bem como JllIRI que possam ser transferidos os Hnlidoles por elas
,reaponsáwlls. Há competências que são privBtIvas da UnIio, 11II esfllra eltAlCUdvlI, a nIveI

constltucional e que, no Interesse social, poderiam ser mais e!k:azmIInte satiSfeitas com
li previsão de que possam ..... executadas com a coIaboraçio das demals esteres de
govemo. Assim, sendo, dlv-'fglmos da emenda supressivll apresentada pelo Relator,
inclusive por não se tnItlIJ' de opinião pala inlJdmiuibllidllde em raIaçio ao dlsposltlvo
proposto.

No que dIZ reSpeito 11I Inadmissibilidade dos artigos 248 e 249, propostos
pelo mesmo artigo 9" de PEC, Julgamos 1IbsoI~ conetlI a poslçio da RaIatDria,
uma .vez que visam afastar da'competjncia do Con&reSSO Nacional 11 lI/lI8CIIIçio das
medidas destinad!lS à criaÇio, fu5io, tnoocporaçio e cisão de empl'1lllllS eatatals. Tais
medidas, ao concentrllr no l1mbito do Poder Executivo reteridlIlI compet6nclas, fllllllll o
principio da separaçiiQ dos PodeIes, Insano no lII't. 50, § 41, iII da constIluIçio,
contnIrlando a validade dos Incisos XIX e XX do lIrt. 37,~I~ apoio a
Emenda nA 11 da Relalorla.

Já no que se refere aos dlsposítlvos rell1tiYos aos VlIIores lItUlIImenllI
parcebidos a tIIIJIo de ~uneraçio ou proventos de aposentlIdoria.por lI8I'Iidores li

inativos, subordinantlC><ls aos tetos explicitados (art. 250 e art. 75-ADCT, num caso, a
remuneração de Presidente da RepObllca, !lOlItI'O, a dos servidores atiYos de mesma
categoria) entendemos correta a redaçio oferacida pelo RelstDr, na forma da Emenda nA
14, alterando o art. 75 do ADCT proposto pelo lIrt. 10 da PECo

Jã quanto ao art. 250, acrescentado pelo art. 9" da PEC, c1lsconillmos da
sua supressão n~ forma da Emenda nA 12. A tIx8ção de um novo teto de remuneraçõas,
nos termos do parecer do lIuStle ReistDr, Infringiria o principio da IndependencIa dos
poderes, limitando a capacidade congresllUlll de fixar as nltJjbulQões de _ mambros e
dos Ministros de Estado e do Presillente da RepQblica. TodaVia, _ por lua SlI

retOl'Çll o Poder Legjsllltiw. pois maior serIII 11. re!aYl1ncla da SUB dacilio. AI6m diua, a
Conl5titulção Federal já lllltllbeiece proporçio ent:Il aa remuneraçé5IIs da parlIImIIntarH
elltllduals e federals, para Impor aste liltlmo como limite superior no l1mbIto do
Leglsilltiw, em todas as esferas de lovenlO. Um teto unificado para os tris Poderes teIIa
certamente o condilo de facilitar sua aplicação e reduzir 1IS contI'O\I6r1ias 8ld8Ulllles. A
fixação deste novo valor, contudo, poderá qravar ainda mais as dI!ItOrÇÕIIS 8ldstlllltas.

No enranto, a Comissão Especial a ser eventIl8llllllllte Instodiada haIIllrá de,
oportunamente, llpl'IICiar o VllI'dadeIro ceme da questão, que é o de que o lltUlII limite
(segundo o qual nenIwm servidor poderá perceber valor suPerior ao valores percabIdos
em esp6cie, a qualquer tIWlo, por membros do Congresso NacionlII, Mllllstros de Estado
e MInistros do STF e seus CCll'nlSPOIlden nas demais esfelll5 da govamo) não elucida
suficientemente quais as parcelas pacuni6rlas a serem C<lIlSicIfflIda JllIRI 8 fIxaçio
cIHte limite, ou a forma de SUlI apuraçio. Em vistll disso, a jurisprucIIncia tem se
firmado no sentido de que não se computam vantagens pessoais para integnlllZaQão do
teto de remunemçio do servi';)!' (ADln 144/DFl, SIIIldo lIStaS de lIlItIJnlZlI varilMll, e sua
subtração oontr6ria ao principio da isonomia. Apenas as VlIllllIgens "pro llIbole faciando"
dIIYam ser levadlIs em conta na 88llpulaçio do teto, pois se entende que apenas estas
remuneram o exeroício do CllIi;O ou fUnçiip. A respeito da aplicação de tals IIrnilall
ramuneratóri05, desconhece 8 jurisprudência, InclUsive, direito edquIrido a parcelas que
lWllldam o teto constitucionalmente fixado. R"""'" o probIem8, portanto, em definir-ee o
alcance do Inciso Xl do lIrt. 37, multo mais do que fixar-se um novo limite que a este se
sobrepor6, InciUsive JllIRI parmitlr lJ!evlJções de retIlUI1MJÇio de servidoras lltUlIImenllI
contidas pelo teto em vigor. Isto posto, nosso entendlmento é pela &dmlsaiblUdlIde do
dispositivo proposto pelo art. 9" da PEC 173/95, a fim de que a reIeYincla do problema
seja adequadamente aprecieda pela Comissão Especial.

A proposta de Emenda Constilucional, nas múltiplas reformas que alel'<lCe,
não Se preocupa em presenmr o direito adqUirido de tantos qUlllltos sejam os aeMdores
que, no atUal sistema constItUcional, já se acham regidos pelo regime estat1Jtjrjo ou já
adquiriram, em decorI'6ncla de concurso públiCO ou outra forma constItUcional, a
estlIbllldade nos cargos que ocupam.

. Rapouse a omissão na intençiio, tantas vezes declarada pelo Ministro de
Estado da Admlnlstnlçiio Federal e Reforma ao Estado, de pel1Tlitlr a demissão de tantos
quantos sejam os servidoles~os JllIRI que União. Estados, Di.Jtrlto Federal e
Munk:lplos po5SlII1I, de imediato, reduzir o seu gasto com pessoal, ou mesmo, de
II1lIflIIIra saI&tlva, eleger SÍlrvidOI'8S excedentes ou desnecess6rios, radUZlndo ou
reestruturando quadros de pessoal, a seu critério, medida que seria. de plano
InvIablliladll se respeitado o direlto adquirido dos que já detém a estabilidade plena.

Tal~. de que não há direito adquirido contnI a ConstiWlção
~ em pensamento jurldlco ortodoxo, afrontando expressamente a gamntJa
Inserida no art. 51, XXXV da Conl5titulção federal, permitindo que regras supervenientes
venham a atingir a todos os etuais servidores estaWtilrlos nas três esferas de governo.
Entendimento dessa natUreza é inadmlsslvel no Estado de Direito, tanl.o:l mais quando se
trata de norma posterior, mesmo que de hierarquia constitucional, mas oliunda do poder
COMlIIUInte deIIwldo. Sendo a própria ConstiWlção a fonte do J:'rincipio da
irretro/ltividade, não se pode opor, contrll este principio fUndamentllJ, norma editada no
exercido de mero poder constiWlnte derivado.

o poder de emenda não terá, assim. o condão de tomar nulos c·s efeitos
de regras substantivas que o Constituinte erlgiu como cláusulas plltreas, que abrangem
os direitos e garantias individuais, indisponíveis ao poder conl5titulnte derivado, ~ este o
entendimento que 58 Impõe nesta Comissão, áo aprecíar a PEC nA 173/95. A este
reapejto, impOrta recordar, mais uma vez, a decisão desta Comissão, pre$8IVlIndo, PBf .
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melo das emenclas ofen:cidas pelo nobre Deputado Rodrigues Palma, então 1Iustn!
RaIator. _nadas a praseMlI' os direitos acklujridos. em face do alcance das reformas
propostas ao texto constituclonaI no tocanta à Previdência Social. Naquela ocasião,
IIPI'O'JOU esta Comissão parecer do Deputado Rodrigues Palma. IIM'lIdo nos selllJlntes
termos:

"Consumado o ato segoodo a lei vigente ao seu tempo, ou
configuradas todas as condições ou requisitos legais estabelecidos
para produzir certa situação. é inadmissivel dentro do estado
dllInoa1Itico de direito tornlHos Irritas por norma posterior. ainda
que de hienlrquia constitucional. tanto maiF que emanada do podar
constituinte derivado.
A nova tessitura só poderá a!ClIIIÇ8l', destarte. os casos llindoUros.
situllções lIInda não consolidadas. sob pena de instltucionalizar......
o artlIUio e lliolar alguns dos pilaras mais firmes do estado de '

direito e do regime democrátiCO lligente no pais." (parecer do Dep.
Rodrigues Palma. p. 33, PEQ.33/95)

, Em vista desse e/llendimento, ifllllÕ&6e a esta Comissão aprovar a
~ ftI 4 oferecida pelo Relator, asseguradora de estabilidade juridica indispensável

" plenamente coerente com o que tem deddido. em situações semelhanles. este
coIelliedo.

Finalmente, no que diz respeito à possibilidade de que os seMdores
federais que desenvoIvlIm lIlIvidedes transferidas pela União aos ex-territ6rios sejam
i/lCXllPllRldaS aos quadros do respectlvo Estado, entendemos - .", ....... pelo nobre
RaIator - que tal transflrincia não poderá ser feita sem a pnMsão constitucional
proposta. Assim, divergimos do conteúdo da Emenda ftI :1.6 do Relator. sendo nosso \lOto

no sentido da rnanutenÇiio do citlldo disposltivo. inclusive por não se tratar de vício de
admiS$ibilidade.

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS SRS. ~lATIlEUS SQl\lIDT e ENIO BACCI

VOTO EM SEPARADO DOS REPRESENTANTES DO PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT PELA INADMISSIBILIDADE
DA PEC :'I" 173/95:

Introducão

A proposla de emendaconslltucional em epíb'Tafe objeuva proceder a
;sigmficauvas alterações no capillllo refereme à admllllstração publica para. sob
o pretexto de modenllzar e lomar maIs eficíeme a admllllstração pública em
todos os níveis da federação. promover delnIssões em massa e achatar amda

. mais" remuneração dos selVldores publicos.

Refendas provIdências se!,'Uem a lógica neoliberal do Govemo Federal e vêm se
somar. aos nefastos efeitos que a estabilização da econOlma têm gerado lia
iniciauva pnvaaa como a proliferação do desemprego. a drastlca redução da
atividade produllva e o sucateamendo do parque ll1dusmal nacIOnal.

A PEC em questão elege o servidor publico como bode expIatório de todas as
mazelas que se acumulam há anos na administração publica. Mais uma vez o
Governo Federal .recusa .o enfremamento das questões estruturaÍs que ~e

reproduziram ao longo das ultimas décadas e que têm contribuído para a
descaracterização e desqualificação do setor público como. p. ex.: a milização de
cargos e empregos públicos como moeda de troca na barganha por apOIo político
no Congresso Nacional e a consequente "feudalização" da admlllistração publica,
que se caracteriza pela inexistência de 'uma ação orgálllca de govemo; a
constame altemâncIa dos tllUlares de órgãos e entidades responsaveis pela
fonnulação e implementação de politlcas publicas aliada a um número absurdo
de cargos de confiança o que gera. com a subslllUlção do lIIular do órgão e. pelo
"efeito domlllo". de todos os ocupames dos cargos menCIOnados. a paralisação
sazonal da máqullla admimstrallva . o inchamento das atividades-meIO e o
abandono das atlVldades·fim. especIalmeme as SOCIaiS: a 1Il0peráncla de
mecalllsmos de tiscalização e comrole dos gastos publicos: a lIlexlsténcia de
avaliação qualnallva das polIticas publicas: a lIlexlstêncIa de politlcas de
recursos humanos que qualifiquem. estimulem e remunerem adequadamente os
servidores publicos e promovam sua adequada alocação nos setores mais
necessitados: e o mais grave de todos os vícios. a inex.lstêncIa de mecalllsmos
quc viabilizem uma efetiva participação dos cidadãos na fonnulação.
implementação e avaliação de políticas publicas.

Evidentemente que nossa intenção não é elencar. exaustlvameme. todas as
mazelas existentes. mas sim alertar para o fato de que a solução para os dilemas
vivenciados pela administração publica brasileira não passa pela supressão de
direitos e garantias do servidor e da própria sociedade.

Objetiva o Govemo Federal com a presente proposta de emenda conslllucional
reduzir drasticamente a utilização do concurso público como meio de il1/,'Tesso no
serviço público, eliminar o regime jurídico unico, reinsenr a figura do concurso
intemo. suprimir a isonomi~. admitir a possibilidade de redução da remuneração
dos servidores. instituir a discriminação contra os Idosos no acesso a cargos
públicos. eliminar a estabilidade dos servidores públIcos. prever a
disponibilidade do servidor com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço
e usurpar competências do Cor.greso Nacional IJO que se refere a criação de
estatais.

Pretendemos demonstrar quc ao agir desta fonna.·ou seja, ao deslocar o eixo da
discussão tentando jogar a sociedade contra o servidor. o Govemo Federal
inevitavelmente entra em choque com a Carta Magna do país. VIOlando o direito
adquirido dos servidores públicos e outros direitos e garantias IIldividuais alêm
de afrontar principios que são o sustentáculo de qualquer Estado democrático
como a independência e hannonia dos Poderes. os pnnclpias da impessoalidade
e da moralidade na administração públiéa. o princípiO c..' irredutibilidade dos
salários e o principio da isonomia. .

I: Dos Princípios Violados

As constituições se caracterizam por sua orgalllcldade e.IÓ!pca imema. onde os
diversos dispositivos' estão submetidos a principios geraIs. que perpassam toda a
consllluição. e principlOs especificos relatIVOS a 11111 'Jetennlll3.do campo
tematico.

Os principios, contonne consolidado ao .longo dos anos no consllluclOnalismo
mundial, são as nonnas matrizes de todo o arcabouço JurídiCO Os demaiS
disposirivos não possuem vida aurõnoma, desprendIdos desta lógica
supra-mencionada. Pelo contrario, a ela estão jungldos e adequados

Passaremos em seb'Uida a analisar aS referidas violações:

li) Princípio da independência e harmonia dos Poderes

Ao propor a inclusão do art. 248 no Titulo das DispOSIções ConstitucionaIs
Gerais o Govemo Federal supnme a exigênCia de necesSidade de leI especifica
para a criação de empresa publica, sociedade de economia mista. autarqUIa ou
fundação publica. bem como a neceSSIdade de autonzaçào leglslanva para a
criação de subsidiárias quando decorrente de processos de clsào. fusão e
incorporação realizados no âmbito do Prob'Tama NaCIOnal de Desest2l1zação.

A possibilidade de extinçào de várias empresas e cnação de oUlras tantas sem
que a discussão da matéria seja travada no COI1/,'Tesso NaCIOnal constitUI
intolerável usurpação de competências do Poder Legislativo pelo Poder
ExecutIvo o que viola, de fonna insofismavei. o pnnclplo constitucional da
hannollla e índependêncla dos Poderes Ínsculpldo no 'art. 2" da ConslltUlção
Federal.

Nesta mesma Iínha. a JlToposca do Governo Federal de, ao incluir o art. 249 no
Titulo das Disposições Constitucionais Gerais, suprimir competências do
Congresso Nacional. Objetiva o Poder Executivo retomar ao status quo anterior
à Conslltuição de 1988 onde o Congresso Nacional era alijado do processo de
criação de subsidiárias das estatais que serviam para acomodar interesses
políticos dos detentores do poder e funcionavam como verdadeiros cabides de
emprego a custa do equilíbrio econõmico das empresas matrizes, do Tesouro
Nacional e por consequência. do povo brasileiro.

Trata·se. indubitavelmente, de mais uma violação ao principio da independência
e hannollfa dos Poderes, sustentáculo da democracia.

b) Principio da Isonomia

Vários são os dispositivos da proposta Govemamelllal que afrolllam o princípio
da isonolma. Importante, no entanto que precisemos conceitualmente esta
questão. A isonomia por nós entendida sib'l1ifica a combinação do princípio da
isonomia formal previsto no capUl do art. 5° da Constituição Federal com outros
dispositivos que tratam da isonomia material. Há sempre 9ue se realizar este
coteJamento.
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1. Isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados (§ I" art. 39 da CF)

É sempre oponuno valer-se do ensinamento do festejado constitucionalista José
Afonso da Silva que, ao dispor sobre o dispositivo constitucional que prevê
isonomia para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou
entre Poderes, afirma: .

UNa isonomia e na plridade.. ao conrnírio. os caflos
sio ontologícamente iguais. dai devendo deco.....r a
igualdade de retribuição: isso está de acordo com o
principio geral da igualdade perante a lei:
lratamento igual para siluações repuladas iguais. e.
em verdade aplícacáo do principio da isonomia
malerial : Irabalho igual deve ser igualmenle
remunerado" (in Direilo Constitucional Positivo. Ed.
Revista dos Tribunais. 1990. pag 575)

Assim ao propor a supressão do § 1° do ano 39 que trata da isonomia para
servidores públicos, o Governo Federal violou o principio geral da isonomia
previsto no capur do ano 5° da CF e vilipendiou uma das maiores conquistas dos
servidores públicos e da própria sociedade de ter um critério .racional e
ib'llalilário presidindo as relações entre o Estado e seus servidores. O que
importa, na verdade, é impedir a supressão de dispositivo de tamanha magnitude
e escoimar violação insuponavel de nosso téxto constitucional.

2. Igualdade de condiçÕes para ingresso no serviço público

A proposta de inclusão de inCISO. inciso XXI1 ao ano 37 da ConstilUição Federal.
com o objetivo de reservar 20 % das vagas nos concursos públicos àqueles que
já ocupem cargos efetivos ou empregos IJúblicos viola o principio constitucional
da isonomia kupll/ do ano SO CF) ao estabelecer tratamelllO desigual elllre os que
não ocupam cargos públicos e os que ocupam. InslltuclOnaliza-se a concorrência
desigual e a reserva de mercado de cargos pllblicos.

3. I&ualdade sem distinção de idade na admissio aos araos públicos

A Constituição Federal estabelece em seu art. 3', inciso IV. como um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, "promover o bem de
todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor. idade e quaisquer outras·
formas de discriminação".

No mesmo sentido o ano 7', inciso XXX, proíbe a diferenciação de salários. de
exercicio de funções e de critérios de admissão /lOr motivo de sexo, i.lIIlk. cor.
ou estado civil.

Assim, a proposta do Governo Federal de alterar o § 2' do art. 39 com o
objetivo de, entre outras coisas, possibilitar a discriminação de idosos no que
concerne aos critérios de admissão ao serviço público, ou seja , a nia aplicaçio
do inciso XXX do ano 7· aos servidores públicos,' constitui-se numa flagrante
violação ao principio geral da isonomia e num,. afronta a um dos.objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil de construir 11m pais sem
qualquer tipo de discriminação.

c) Principio da Impessoalidade

A nova redação proposta pelo Poder Executivo ao inciso II do an.37 COIlJiste na
eliminação do concurso público para o ingresso nas estatais e nos atuais earp
públicos que sejam transfonnados em empregos públicos e nos futuros empregos
públicos que sejam criados. Esta transfonnação será possibilitada pelo fim do
regime jurídico único. O ingresso nestes empregos públicos será regido por
processo seletivo público a ser regulado em lei. Abre-se, desta forma, perigosa
brecha ao apadrinhamento e fisiologismo que fere o principio do mérito e
viabiliza o sucateamento das estatais e administração direta.

A par dos efeitos perversos acima relatados, é indene de dúvidas a violação ao
principio da impessoalidade. constante do rol dos principios norteadores da
administração pública inserido no capUl do ano 37 da ConstilUição F~ra1.

Este principio estabelece que as atuações administrativas se destinam a fim
públicos e coletivos e não a beneficiarem pessoas em panicular.

o concurso público, a par de alguns desvios e fraudes que eventualm~te

ocorrem. exerce este papel de selecionar as pessoas mais preparadas.
privilegiando o mérito de forma absolutamente impessoal.

A supressão do concurso público e sua substituição por processo seletivo
público cenamellle configurar-se-á nwn jogo de cartas marcadas. onde os
escolhidos já estarão identificados antes de se iniciar o processo. Qual seria a
razão de se eliminar a figura do concurso público se não fosse esta a intenção
principal?

Este temor é confirmado pela redação' proposta pelo Poder Executivo ao ano 74.
a ser incluído no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que penrite a
aplicação ao processo seletivo público, na ausência de legislação especifica. do
procedimento referente aos concursos públicos só que admitindo a possibilidade
de ingresso no serviço público mediallle uma mera aferição de títulos, em
evidente preJuizo ao critério do mérito e ao principio, J impessoalidade.
Ressalte-se, ainda. que uma das alterações propostas ao ano 206 da Constituição
Federal suprime a exigência de ingresso exclusivamente por concurso público
para o magistério com todos os efeitos acima transcritos.

11. Dos Direitos Individuais Violados

Tentaremos, nesta pane do voto em separado, demonstrar que a PEC em questão
intenciona abolir uma série de direitos e garantias individuais dos servidores
públjcos e • ponarito, nos termos do inciso IV. § 4° do art. 60 da CF não
deveria, sequer, ser objeto de deliberação.

Impona ressaltar que os direitos individuais não são só aqueles elencados pelos
incisos do ano 5°.

O § 2° do ano SO da Constituição Federal dispõe. \'erhls:

"An. 5~ .
...............................................................
.~. 2- 0... ,/ireitu.'i t! ganllrtitls exprl!S.'ios nesta Con.'i,ituiçtio nli,. ~cluelll mllrm; ,lecorrt111'es
cio regintt! t! l/tIS princípills por I!/" tIIlotudos. IJU I/tIS trlltllllo."t intunllcimulÍs Clt, '1"~ U
Repúbi;Cll Felit!rnlillll l/O urasii.'1t!jll pllnt!".

Passarem,)s a detalhar as referidas violações:

1. Direito a Regime Juridico Único

A proposta de modificação do caput do ano 39 da CF elimina o reb'Íme jurídico
único e admite a instituição de regimes diferenciados na relação servidor público
e Estado. Esta proposta viabiliza o retomo da situação caótica pré-Constituição
de 1988 onde coexistiam inúmeras tabelas especiais o que tomava
inadministrável a politica de recursos humanos. O Governo Federal propõe o
retorno a este estado de coisas que, na verdade, funciona como uma cortina de
fumaça para encobrir a verdadeira intenção de eliminar a estabilidade e demitir
b't'allde pane dos servidores públicos que teriam reb'Ímes onde a estabilidade não
estaria contemplada.

2. Direito à irredutibilidade da remuneração

Propõe-se a alteração do § 2° do ano 39 suprimindo a incidência do inciso VI do
art. 7· com o objetivo de admitir a possibilidade de redução dos "salários" dos
servidores públicos. Esta proposta combina-se com a proposta contida nos §§ S·
e 6° do ano 41 de colocação do servidor estável em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de serviço.

3. Direito à estabilidade após dois anos 'de efetivo exercicio

Amplia-se o período do estágio probatório .de 2 para 5 anos sem qualquer
justificativa objetiva (modificação do capul do art. 41).

Admite-se o fim da estabilidade por sentença judicial, hipótese já existente no
atual texto constitucional (an. 41. I)
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A hipótese de perda de cargo pqr desidia, improbidade ou falta b'Tllve (inciso II
do ano 41) é inócua tendo em vista já estar contemplada na Lei n° 8. 112190 (arts.
I16 a 182 - Deveres, Responsabilidades e Sanções ao servidor público
~stabeleclàas mediante processo administrativo ).

A perda de cargo por desempenho msuficiente, prevista no inciso 11I do art. 41
da proposta do Governo é mecamsmo extremamente perigoso que cenamente
tomará possivel a ocorrênCIa de perSeb'llições politicas e até mesmo J?Cssoais em
nome de um supostO desempenho insuficiente. Reside ai o maior risco de
apadrinhamento e "fisiologismo. Demite-se o servidor competerne que não se
sujeita aos desmandos e abu~os dos hierarquicamente superiores é em seu lugar é
colocado um servidor submisso e llIlelado.

Com o fim da estabilidade por necessidade da administração pública (inciso IV
do ano 41) o servidor arca com a lllcompetência gerencial dos administradores
públicos ao lidar com a alocação de recursos humanos. Ou seja, se a
administração pública, ao longo dos anos, comratou excessivameme para wn
determinado setor ê o servidor que deve arcar com este ônus. Trata-se de uma
visão estrella e pouco criativa do problema. Várias são as áreas carentes de
pessoal na admmistração pública, especialmeme as áreas fim como saúde e
educação. O meca:lis1õ1o apropriado seria a realocação e não a pura e simples
demissão. Uma ráiJida 'lllaiificação seria suficiente para dotar os transferidos de
conhecimemos mmimos ao trabalho de combate ao analfabetismo e mortalidade
intàntil eXlstel1les no pais, p ex.

Nem se aleh'lle inexistir direito adquirido contra a Constituição, tipica alegação
que adquire comomos' de verdade absolula por sua repetição à exaustão. NCSle
semido, é Iimpida a lição de José Afonso da Silva:

..... Nio • rara a aa..ativa de que Aio há dlnico
adquirido e.. face de lei de ordem pública 0tI de
Direito Público. A paéralização '.io eCQITCta naca
ttl'll1OL o que se diz c_ boa razio • que .ão to"..,

direito adquirido contra o i.t~ co1etivo; JlOI'lIu.
a1U." • a manifestação do inttnsse panicnlar que
nio pode prevalecer sobre o interase 10........

O que està em discussão não são vantagens e regalias corporativas COl1llse tem
tentado difundir e, sim, mecanismos que objetivam assegurar à sociedade a
impessoalidade e a moralidade na administração pública. A proteção do
patrimônio público contra a apropriação privada. Não significa dizer com isto
quê os direitos e garantias dos servidores públicos hoje existentes no texto
constitucional são suficiellles à CÓÍls ecução destes objetivos. Niio são e já
tivemos a oponunidade. de mencionar isto na parte introdutória deste voto. No
entanto são condições necessárias para que, junto com o enfrentamento du
anomalias menCIOnadas seja possivel a constituição de um a~lho de Estado
qualificado. profissional, eficiente, bem remunerado e desprivarizado.

IV. Do voto do Relator

A preV1são ae extinção de cargo e a vedação de criação de novo cargo para as
mesmas funções no penado de 4 anos no caso de perda de cargo por interesse da
admmistração (* 2" do art 41 l. vem sendo alãrdeada pelo Governo como uma
rorma de mosr.ar a nobreza De suas preocupações. No emanto, o b'Tlll1de risco de
fisiologismo e apadrinhamento encolllra-se no inciso III deste artigo, a demissão
por insuficiência de desempenho, para o qual o Governo não previu nenhuma
salvaguarda.

O eminente relator Dep. Prisco Viana aponta em seu voto uma sene de
inconstitucionalidades no texto da PEC n° 173195- muitas das quais, para noS5l1
honra, coincidentes com as elencadas neste voto em separado da bancada do
PDT - para as quais apresellla emendas saneadoras.

Não podemos concordar com algumas emendas apresentadas, visto nio
atacarem, no nosso entender, a essência das inconstitucionalidades identificadai.

Os selVldores que desenvolvam atividades consideradas tipicas de Estado não
perdem o cargo por necessidade da administração pública (art. 41 § 3"), mas
amda esrão s~jellos .10 Brbi!rio da msuficiência de desempenho. Já os demais
servidores são aicançaaos pelas duas hipóleses. não possuem qualquer direito
comra a perda imonvada de seus cargos. .

11I. DM direitos adquiridos violados

Há que se louvar a iniciativa do ilustre Relator de preservar os direitos
adquiridos bem como em resguardar o principio. federativo. a in~dência e
harmonia dos Poderes e a não discriminação dos idosos no que coneeme ao
acesso à administração pública.

Entendemos, no entanto. que all,'llmas complementações devem ser feitas, razio
pela qual apreselllamos 9 (nove) emendas saneadoras de inconstitucionalidades
não escoimadas pelo Relator em seu douto voto.

Os direitos individuais acima elencados são incapazes de serem suprimidos por
proposta de emenda à Constituição já que alcançaram status de direito adquirido
nos termos do inciso XXXVI do art. 5°. Tais direitos foram incorporados ao
patrimônio dos servidores no dizer de José Afonso da Silva que em sua
multireferida obra, Curso de Direito Constitucional Positivo, afirma,

Estas emendas visam reafinnilr a posição do POT fawràvel à preservaçio do
concurso público eomo única forma de investidura em cargos públicos, à

manutenção do regime juridico único presidindo a relação entre o Estado e seus
servidores. à garantia do principio isonômico para cargos de atribuições ib'IIIÍs ou
assemelhados, o principio da irredutibilidade de salários e a intocabilidade da
estabilidade do servidor como salvab'llarda da sociedade.

V. CQPçluslo

Por todo o exposto, em face das violações aos principios, direitos individuais e
direitos adquiridos mencionados, manifestatno-nos pela iudmissibilidade da
PEC n° 173195, nos termos do § 4° do art. 60 da Constituição Federal e 201 e
202, § 3° do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

~~~
Dep. Matheus Sdtmidt (PDTIRS)

No entanto, Caso prevaleça o entendimento que vem se consolidando nas
recentes decisões desta Comissão, de se admitirem emendas saneadoras de
inconstitucionalidades, manifestamo-nos pela admissibilidade da PEC nO 173195
caso sejam aprovadas as Emendas de nO 1, 2, 3, 4, lO, lI, 12, 14 e 16 e as 9
(nove) emendas apresentadas pelo PDT.

de setembro de ImSala da Comisslo.

.....Para compre.nd.rmos 11m pouco melhor o que
seja o direito adquirido cumpr. relembrar o que .e
disse acima sobre direito subjetivo: é um dinito
.xercitável ••gundo a vontade do titular e exiKÍvel .a
via jurisdicional quando ••u .x.rcicio • obstado pelo
suj.ito obrigado à prestação co......pond.nt.. S. tal
direito • .xercido, foi devidam.nte p....tad...
tomou-se 'situação juridica. consumada (•••) Se o
direito subjetivo nio foi exercido, vindo a lei nova,
transforma-se .m direito adquirido, porque era
direito .x.rcitáv.1 • exigív.1 à vontade de SeU titular.
Incorporou-se no seu patrimônio para ser exercido
quanõo Jhe convieue ".

Neste sel)tido, admitindo, apenas a titulo de argumentação, a absurda conclusão
de que as mudanças mencionadas não violam direitos individuais, e portanto
passiveis de serem admitidas e aprovadas, só se aplicariam' aos servidores
admitidos após a promulgação da emenda constitucional visto que a aplicaçio
retroativa violaria, por cena, os direitos adquiridos dos atuais servidores. Estes
tiveram sua vida funcional parametrizada pelas regras hoje em vigor que prevêem
a existência de regime juridico úncio, a irredutibilidade de salários, a estabilidade
após dois anos para todos os servidores nomeados em virtude de concurso
público, a disponibilidade com remuneração integral, remwteraçio na
inatividade superior a percebida por agentes públicos em atividade ou superior a
do Presidente da República.
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EMENDA

Suprima-se o Irt. 8" da PEC tJ"173195. que visa alterar o art. 41 da CF. por
vicio de iDcoDstitueiooalidade.

Sala da Comissio, de outubro de 1995
Suprima.se ~ ~. r da PEC 0° 173195. que visa alterar o iDc:iso 11 do art. 37
da CF. por VICIO de iDcoostitucioaa.

Sala da Comissio. de outubro de 1995

Deputado

EMENDA

Suprima-se o art. 4° da PEC 0° 173195. que visa alterar o CDpuI do art. 39 da
CF. por vicio de iDcoastitucioaa.

Sala da Comissio. de outubro de 1995

EMENDA

SuprimHe o Irt. 5° da PEC 0°173195. que visa suprimir o § 1° do Irt. 39 da
CF, por vicio de iDconstituciooalidade.

.
Sala da Comissio. de outubro de 1995

~~-L
Deplltado

EMENDA

SupriDJa-se o Irt. 6"da PEC 0° 173195. que visa alterar o § 2" do Irt. 39 da
CF, por vicio de iDcoastitueiooalidade.

Sala da Comisdo. de outubro de 1995

EMENDA

Suprima-se o art. ,. da PEC n° 173195, que visa alterar o inciso V do art. 206
da CF. por vicio de iDc:onstitucionalidade.

Sala da Comissio, de outubro de 1995

Deputado

EMENDA

Suprima-se oart. 74 que seria aeresc:ido ao Ato das Disposições
Coastitucioaais TrlllSitórias pelo art. 10 da PEC ~o 173195, por vicio de
inc:oostitucioa.

Sala da Comissio. de outubro de 1995

Deputado

EMENDA

Suprima-se o art. II da PEC n° 173195. p'lf '!;~;~ d~ ;~<:(m~l't'lcionalidade.

Sala da Comissão, de outubro de 1995

Deputado
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EMENDA

Suprima-se o art. 12 da PEC n° 173/95, por vício de inconstitucionalidade.

Sala da Comissão, de outubro de 1995

Deputado

DECLARAo.o DE voro 00

DEPl.'TADO IIAKOLIIO LIMA

I· RELATÍJRJO

A proposl1l de l:.meJllu. a ConstItuição dc n' 173195 de
autoria do PocIet Exccutivo. visa, em sinrese. à Modifi~'açào do Capítulo da
AdminiS1rllÇào Pública. acresccnWldo nonnas às Disposições CODstItIlciODais
üc:rais e estabelece lK'nJWl dc Irnnstçào.

. . Vi.. modtlic:ar os "nncípios genus que: rcpem 8
admln.sb1Jçào. p..... Ocxibili7.ar a b"'SUl" d.1 "cbninislnlÇão indllclll. pennilir
~ de concorsos mIemos e pm-e suposlos mceanismos de 11lIttJcipaçio
JIOlIll/ar .' conlrOle"",ial sobre " btado. l'Topõe também a suprell$ÀO da
ohill"loncdade de l'C\-'IJIIe juridico IDlICO para os servidores. em cada esfera de
1!OYl'mo. a Oesibili7.ação .dminislnllJva. e defmc que 8 ílXAç!'o de sencunemos
nos Três Poderes pasIll a depender semprc de PrOjeto de LeI. SU.ICIto a velO
pm;idcacial.

11 •V<rr.:.
A proposI8 conlemplO a d.:manda das Inslttuiçõc:s de elIIiDo,

de Ciência (pCIquisa) • lecnal~'1a, VC? que abre a possibilidade dc acesso •
quadros a pessoas dc difercDles lIacionalldadl.'S. condicionada a autonzaçio legal
especffiC,'.

A Conlrituiçlio FedellllllO delimitar. DO anJ1!O 22. illClso xm
a COlIIfICICncia priVll11V8 da união asscgura QUe somenle a cla compete legislar
lIObre a lII8Iéria que enV(Jls"" nacionalidade. cidadania e 'UIIIIr8lizaçio. razio pela
ljIIIIa PEL: IIi<> deverí ser admItida.

Como sc lUio bastasse. • l'Toposla fere os din:ilOS pollticoa
(lqueles lIInbuidos ·ao individuo como culadi"'. para. conc:orrei- il altYidadc do
orpnlSlllO poJinco da DaçãO) mscuJpidos no ano 14. *2" da CF/SR.

Além dessa. rnconsutucionalidades. a necCllSÍdaàe dc
llIIllIrizaçào lcpl para o. casos específicos. vai COIIlribmr lIfICIIlIS para emperrar
siIIIples lIUlS adminisll'8llvOS ou """lic.ou: a prolifenu;ào de: leis lIUlJJrizativas.

Ha""", uma incoJl,l!J1lêncín constiwcioaal em 5CIIdo
pemnlida a acessibilidade ao. c:mpre(lOS publicas por t'5ttalllleiros, vcz que eles
sequer. tém o di""lo de: aliSllr-st """,o eleitor (art. 14, § 2' CF). Sc nio sio
eleilOleS. não poderio assunur cargo público. Deve ser preservada 8 oeupaçio
privaava dc cll'J!O por brasileiro nau' ou naturalizado. A ()~
IlIh!l'D8C1olI&I do Trabalbo aponta que a (lfII.Jde maioria dos Estados deletJninam o
provimeDto de seus CIIllOS por cidadãos do País.

() paraJ.llllÍo SCl\Uftdo da propoWl acrescenta que 'admissão
em rmprr~() InibJIL" depende .de aprol'ul;fMi em P1'OCU$" selei/V" público
I't!ptkuIu em lei'. do que se deprccnde que a PJVPOSI8 letJdc em absoluto retirar a
obri[tatoriedad do .:oncwso público. que é " u proccdimnto posto • disposiçlo
da Adllll• .,..cào Públl......ra a oeIeção do IlIeIImr fotaro h..ci.....rio
.ecaúrio • J'eRUlarizaçio do serviço "ue ..~ a _ C8'l\O " ( Jlióeenes
Cupariai in Dlràw Administralivo. Siu Paulo, ,a..lv.. 19119, p. 1171. O que
o proceuo selcliw difere do COllClJfSO é quc para o primeiro, WllC-SC opeaas o
que podemos chamar de habilitaçàa e " sejIUlldo. realização de provas ou de
provas e IIlul",

... inovação está voll8lia • scleção de ""'lI'""I\llos que não
.'''''Im ",,"l a pretrDgllt..-a de estabilidade. ou ás silllllÇÕCs que cxi.iam perfis
IIIOlisSiÍOJIlIIs altamcnte especializados ou cxperientes \ aqueles ,"eXIgíveis de
I~,.....,.""l rlMV..nn """'"ente dt" nonnaü\,dade POStCJ1or a apreciaçao sobre a

plibltco, ""'" d"'''8JIlemr ou indIrctJIIDCllle. mamleslauo. por PCSSOlh dc: Jmiio
pübhco ou pn\'ado"}

Pur coniCJ!UtnlC. o (-!UI,' \"élI "correr l: que. n~l imoes do
lU:oclonahllo1no ser JIOJueadO por conCUTS<J. Sol:f:I por nomeaçõcs fluhucu dos
apadnnhacjo. do. ~"vcmosdc plantio.

Por CSSDS razOes somo~ fH.\'OmVC1S 11 JDaJlWcnÇllO tio ConcuT'S('l
i:Jlll1o os cargos c lambCm para os elRprc~o. publicas. IllCsmO porque. a CXJSIincla
,lo COUCllf>(I ""O IInpede que o empregador o DIUSll: as sllllS nccessidades dc wna
'lC1cçào de: pessoal agil e eJicI""le. Ao contrário. somettle o COlICUf"SO. em face de
"UI fCb'tl!amen~o c "bJetividadc: pode asscgurar " accsso a ClIll'0siC:lllprel\Os em
Ill\IfUdade dc condlç"".

"08 PECo l) critério proc","slãO seletl\'o l'sta indefmido e esta a
lnerce õa sublCUv.dadc. o que VaI induz 00 J1JIW\ICSCO csqUCl1Ja de lTaudes.
IIp.Idrinhamenro c rroca de favon.... preJllIIld<>-se a dq(eneraT a iuDçáD pública.

o processo mtramem!.: seiet)\·". ou de habilitação
,"lIbproJnetr o rC!!1Jl\c tiemocmnco. o pnnCiplO consolUc.oDIII da ilMlidade CIItre

as pessoas e os prinCiplOS da moralidade e publicidadc preVIStos oa (:onsutwçâv
Federal para nuncar a Admioistração Pública. ra:ilu:> pcla qual o Proposra lUio
merece 'CI admilida.

De OUI'" ladu.• pro,lOSltura \158 no mCISO XXII do arnllo
3;, ganmtlr que .. leI l.....nnpJeml!nlDr pnd",.ú IX'l7Iflll'. IIn( l:fJ1U:1InU.r ~ prVf:essflS
seicuvwl ptíhlic.m. u reserva dt· "li} 2(1% dat \~a.\ flOra pret'nclu",enlO. na
IIM$IIIQ ••cJc:çilo, flt'Jr OCUpanlt!.f t.k ca'1!m r1ellW>.f 011 e"'prr:~o$ 1141 serv/('{J
públitv". A PrOPOSID merece de&laqoc especial tendo CIO \1S18 da o pessoa do
fuDciOll8l1O pUblico wn {IIIIlIde erédito c morrvação • p'ospendade I'roliSSiÍlIIIlIl.
IGdam tI80 esta respaldada COlISlItucioaallllCllIC porque lere o pnnClp'o da
iJaaldade entre as peuctlIS. preVlIlO 110 canUl do &mllO S"

o proposito e ofereccr unlO mouvu'i'lO ao desenvolvimento
profissional doo .....'tdon:s. A reserva de '"81."'5 para 8SCctl5ÀO timciollal C antillill
upiraçào do mOVllllento olgtlllizac/o dos scrvidores publicos. que no gerAl Iétn
reivindicado mr:tllcic das '"Iflll5 <lisponwcis paro o concu. S(. ímcmo.

:, proposta não mr:-rC't"t st~r adnuuda.. tendo em VlSla que
."nv;I~a o ""llpallle d~ _tio Oll ....pre~..... l' discnminslOllll e resrntrva ao.
direito. dos cldadAos. .Iém do que. adota SIstema de deSl!,ualdadc: de acesso ao<
oervidOleS e cnR dCSlgoaldade mire os panlclponU:s.

t\ CI-"I8& c o ReJtlDlc ; undico Umco acabAIam oom 8

RSCeIt&Iio par. coibir os abuso. e dcfortnaÇoes na Admuttstrllçào J'ubbca. i:.Ju
B18aili•. no l'IDF era comum servrdores b.c1lllrels em ólrelto u'l""cssarem COlllO
~ dc portana e I~... IlScendcrelllllO carllO de TécIuco Judtcilirio.

... propostR eOlllprorncle prmClplO consulUclOnol do caput do
artigo 39 c C<IlIIprorncrc o pnncipill consntuc,o,uU quanro 11 adoção de planos dc
CIII1eÍnlS proftSlional dos SCfVIdores. IlIZÍlo pela quallUiO merece St:f admitida.

No InCISO XXIII do arn!,o 37. o I/l"opost. prevé que
!ltJlHlf1e arl'ClVé.( tú' lá f!$pe,~(iCtl fxHJr.ni .\"l:" e/c·,,-adt.t c: rC!tl)USlada a
"",1UN'~üo. U V'ellC·/mento. " JtJitÚJ. () pnnoenlU. a pensão. as ~f'Q/llicQl,,'ües ou
qllQisqur" Wln~m IH:t'lIruanQ.( rx-rcebllias pur o,·uptllJtt:.t dct c:u~Os. emprt!1{u.'t
OI/funções da admllllSlfG<,'àl1 """,a. lias tnllarqu,a, e da.f fU/ld(l(;oc.t p,ib/,ca:r".

o Obict1vn é imposslbilíw u concessão dc vanl8llens pela
,i. de Rcsolu(.;ão Admin;sfMf\1l cuntCrindo mals uanspart:nQx e wuIOrlDJdadc
de: pruccdirnenlos rcbl.;looados às remWlerdçóCS no .ctor publtco. A linahd8de é
ltIjrilar a poliltca remlltlCnlloria de pessoal do. servtços lccmoas. adnnnistralivos
e awriliares do Poder Lquslativo • ccbÇàt> de ICL cOIII sanção do I'res.dentc d.
lüpública. o que ine\1lavc:lntalle \lcorrem como consequéncl8. uln controle do
Podn: Exeeuti"" sobre \I Icsislativo ab1Jve. do poder dc sanção e velo.

,\ Proposta nào qualthclI "uiunltc IcgJslanso rc,"'Illar, fcrc a
mdependânCUI c: harmonia i; • 5q)lU'lIÇan l."11tre os podere;).

Nio contCrt: 3"" Poder Le~I:.I"fYO 8 Jcgttllnuiaci.: dei iD1C;aUVB

de lci, multO meti"" em ClIIWc:r pr1\"8UVII. "orno fllZ cm rclllçã.. ao Poder
EueutIVO c Judiciirrio (an. 9(,. IL "b"), " que eatil em tla!,nll"e agressão ao
priJJcipio 11» irredutibilidade dc saláno i dIreito c l!8fIlIll1a tundamental dos
It'IlbaIbadoresI. inscull"do como cláusltla pctrea 110 lIItIgo oU. parágrnlü 4". lDClS()
111 da Conllt.tuiçãtl Federal dc 1988. hem como a" I>nnclplO d. Admmlstraçilo
Pública elencado no IIlCISO XV do art.1Ul 3"7

Nfíll merece adnllsslbihdadc e lIenlllUll destaque d provosta
trItImcnIos dCS1tLWl1'; a UlIhalbtldon:s que cumpnam u mtsnlo tTabalho. Na epoca
da _ criaçdo diSCU1IU-se muilo • QUCSlão d. lDva5lio de compc:u:ncla c da
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aotoJtom'8 dus ente., federados c arf!Umt"I1I:1\'H~se que hu\'1U UQI desprC5ti.gio do
pribC'iplll fcdcrUllV(1

..\ pnlJlusI8 lCnf.il' mnda... t:llrn (J acréscimo da expressão OI

rt!S.!iuivtl"a. nC.'õle úl/lI1lO. t.l vedac,:uu U(I ('.\II.II,e/ecuuento de c:rllcrlO.\' til' uâml.ssQo

por '''''/11'0 de .datk" no artigos 39. ~ 2". estabelecer cntmas d. adJnissào por
moti\'o de .dade.

A proposta VI" .mb.r " ÍD(!Tesso de quadros envelhecidos
que. CID pouco tenlpO. façam Ju., 80S direitos IDcrelltl:S li aposentadoria do
oervidor público. todavia. O estabelecllnemo de criterios de admissio por motivo
de idade ,; illeonsmuel0ll81 porquc agride o .tcnl xm do artigo 5· dos DireItos e
Devet'es tndivídua,s e Coletivos. que as~ura o livre exerc'iClO de qualquer
ttabaIho. olicio ou profissio. atendidas as quahficaçües profissionais.

A trredllubil.idade <io sa!ano tU- parlc dos direitos e
garao..... fundamentais dos tntbalhadon:s • us .ervtdores pUblicas Dá" podem ser
exceção 110 cmnpnmemo dCSSll oonnL

( , artigo 4 J. capul. uos seus mClsos c p.arâJ1rat'os. propãc 8
flexibillzaçlio da L"Stablhdade do .ervtdor Público. em dois m""i.: de fonoa
rillida. para as calegonllS que desenvolvam hlllç6es e"cluSlvas de eswlu. e de
forma t1exivel. pan! ". dem8ls litneiotuino•.

No plano da ."tcnsilo <j" periodll do estal!Ío probalOrio
proposto para alterar " arlJllo 41 da COllSUWlçllU fedClllJ. .nnplcsmellle
procrasuoa (l resultado do criléno Je a"aliação do ser\.dor. e o fim da
estabilidade do ser"idor. dcsserve o lDten:sse pubhco na medida que desarma o
I:::.stado diante das 1Jn:esl1das dos govenwnes rit: plantão para submctê·los aos
seus m1erc:sses partli;ularcs. fazendo florescer (1 apadrD1hamenlD, o clUTCuismo e
toda a snne de 0l'0nurusmo.

A proposUl tende tunphar de 02 panl 051 8n~ dç efetivo
exercie"" o pra", para ol.itr:nçào da estlIbihdad•• e"plicilll n "dcsuüa" como
modalidade de lalta jU1IVC ensejadora d. processo lIdmtOlstran"'. preve a
UWI1iciéncia de de.en,peDh" como III81S nm caso passlvel de perda do carRO.
acrescenta. possib1l,dade de desb!!8'J1l'flt" Jo servidor eSlaVel "por necessIdade
da .dminlstr1LÇÃo pública visando .H reduçdO uu reestrururaçAo de quadros. bem
COIIlll a adequaç..u desres aos linriIcs lixados com base 110 ano 16Y- (lClO da
dcspes.l com pessoa) ativo c inativo). as~L.'W·u jnÓC'l117..ação lO servtdor estilvcl
desül!1tdo por fOI c' de qualquer da SUB.!> I"pó,..es. !,reve e"unção do Cl1I1'0

ocupado por se",dor que vier a ser desbj!ado por necessidade de adtmrustração
pública, ticanli(l \·cdada a cnaçào de.' ouno para as mesma,; tW1Çues dW1Ulte

qualro anos. ressalva a perda do CAlJ!O por necesstdade admuIIS1T8tIVa. 110 caso
dos servidores estaveis ocUJl8llles de CAlJ!os efel;"''OS que desenvolvam 8l1vidades
exclusivas de Eslado (Magistrados. DipIOD1lll8S etc - A lei os definira) deverio
ser definidas em Lei Complementar. estipula a avaliação penódica e específica
de clesc:mpcnho do selVidor em estàl"O probatório. atraves de eomissio
CODStiluída, reve o inllltulo dll disponibilidade. tornando expresso a pcrcepç40 de
TllIIluDeI"8çjo proporcional ao tempo de serviço até o reapro""itamento do
servidot. para "facilitar processos de TL'Ol{t8JIlZIIÇio adunDÍStrauva" ou como
-altanauva ao deslqtamcnro do servidor-

Definimos n estabilidade como um direito de pennanência no
serviço públieo nas funções em que foi admiudo o servidor (cargo efetivo e
vilalicio I.

Para 1\ -estabilidade f1cltÍveJ" • propoSla preve várias
hipóteses de diSJ'O'lso do servidor. como por exemplo: falta (!T8vc. illsuficiêDcia
de desempenho. por necessidade de adunm.<lJ1tÇÍIo etc.

A llJlIITBÇiio desse. cnténas ficarão a mercc de grande
subjeuvidade c poderi inconer em pen;el.'Uiçõcs politicas.

A proposta pR'Vé • extmção do CAlJ!O antes ocupado pelo
servidor dispensado. como assegura indenização ao desltgado. para os casos de
desJigamento por necessidade d. admmJstração ou por Jn&'Uflciência de
desernpcnhtl

A "",'plo dessa burla. CItamos o recente caIO da
INFRAERO [:SIa crnpreSl. (púbÜca). lia teIltauva de demonarar moralidade
públ:"" dianle de acusação dc esquema de fiaude em SOllegaçiO tiscal por desvio
de cargas. demitiu arbitrsri8lllent~seus empregados sem dar-lhes sequer o direito
• ampla delesa e o pnnc.p.o do contradJtóno. N...., caso, sellUlUio .. apunçCles,
os denlludos nada unham a "'" com o esquema de'cotrIIpçàO c foram demititlol
ao livre arbítrio d. empresa. lnutglllC1110s com ISSO. a snuaçAo de 11111 servidclI'
peneguido diante da necessidade de render-se. 010 somente das aCllSBÇCles quc
lhes poderãc. ser impostas. como U1Dwem. para defender o seu ganIta piO':

li extenJi1\o do cstàltiO probatorio. por si só, ltio resolve
qualquer prohlema refemne ti efetividade do ittstítuto. O grau de eo.nltecimemo
para ateril'llo. do funcionario em estágio não .. mostrará matOr em OS 8IlOS do que
em 02 anos. Tnua-se. oesse sentido. de snnples proc:rastinaÇl\ do resultado da
aVllliaÇl\o. Além disso. fiJW-se o pru.o em OS 8llOS podeni pennllÍr demissliea Clt!

série nos estados e municípios. pTlllClpabnente ou ainda que • efetiveçio

converta-se em iostrumento de c08Çlio. colocando SCfVidores a serviço de
numdattrios políticos. De fato. scrnpre h.""na risco de. no curso de um lItàIltIúo
(4 anos I. serem demiudos o. funclOnino. que aiada Dio adquirinm a
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lnicialmente, desejo CIIDlprimentar o Deputado Prisco Viana por seu critmioso, bem
fundamentado e lúcido parecer. em que examina0. com profimdidade e erudiçIo. todos os
aspectos relevantes da PEC o· 173195. assen1lmdo em sólidos prioeIpios jurídicos
eonstítucioDais o seu entendimento. Aliás. conbec:endo como todos nós desta Caa
coobeeemos o oobre Relator. com seu rigoroso senso do deV<:r e absoluta independência Illl

apreciação das matérias que lhe do submetidas. agindo sempre de acordo com suas próprias
convicções. este fato nio nos causa nenhuma surpresa.

De modo que me sentiria sumamente bOlllOdo em subsaever seu parecer pelas razOes
acinu. apontadas, mas nio o faço por dei. divergir. em alguns pcxttos. de ordem purameIIIe
juridiCl!. quanto à coustituciooalidade de dctenníDados dispositivos eonstaIItes da !'EC o·
17319( que serio analisados ao longo deste voto.

No CODjuntO, porém. as emendas supressivas e as de téarica legislativa escoimaram de IDD

lado I PEC o· 173195 de vicios de inconstilucionahdade e. de outro. aperfeiçoaram o texto,
dando-lhe maior rigor téarico.

Nestas coodiÇões••ubscrevemos e lRCOrporamos ao nosso voto as emendas seguintes:

Emenda o' 2 - suprime o inciso XXII. que seria acrescentado 80 art. 37 da CF pelo art. 3·
da PEC n· 173195. por vicio de inconstttueionalidade. (Reserva de 20% dos cargos em
concurso para os servidores).

Emenda o· 7 - que dà nova redaçio. por exigência de téarica legislativa. 80S incisos L n. m
e IV, acrescentados 80 "eaput" do art. 41 da CF pelo art. Ir da PEC n· 173195. Devemos
acrescentar que divergimos do Dobre relator na parte em que retint do 60aI do ineiso rv a
exigência de lei complementar como mstrumento de fix.ação dos critérios de desligammto
por e.cesso de quadros, sob o argumento de que. tratan<k>-se de regu1amentaçIo do regimo
juridico legal-estatutário, ela de\'<: ser feita atraves de lei ordinària. Parece-me. porém. que a
fix.ação dos critérios por lei complementar. de IDD lado, dà maior estabilidade e unifunllidade
na sus aplicaçlo. evitando a proliferação, nos Estados de normas casulsticas, .. de ouIro, DIo
é COIIlrIiriO a sistemática COIlSlitucional a utilização de lei c:ompiemmtar para discipIiDar
lIlllléria inlegnmle do regime juriáico do servidor público. Vej.... o caso da '''BuI81JW!taÇlo
do direito de greve (art. 37. inciso VIl) e e"ercicio de atividades penosas, para o fim de
aposentadoria (art. 40. § l"l. Por isto, voto pela pcrmanêDc:ia da lei complementar JllITt
estabelecer os critérios de ""cesso "'" quadro.

Emenda o· B - dà nova redação ao § 2· do art. 41 da CF proposto pelo art. 8· da PEC D'
173195;

Emenda n· 9 - suprime o § 4·. que seria acrescentado 10 art. 41 pelo art. Ir da PEC n·
173195; ,

Emenda n· 11- suprimem os art. 248 e 249. que smam acrescidos ao Tllulo IX da CF pelo
art. 9' da PEC o' 173195. por mcoDS1Jluc.onalidade. Trata-se de dispensa da ex.igôncia de lei
para l:riaçlo de empresa pública, SOCiedade de eeooomia misla e suas subsidiárias. DO caso
de fusao, incorponçio, realizado DO imbito do programa nacional de privaâ2açIo, e de
suboidiàrias cuja finalidade seja o desempenbo de atividades cIiRtameIIte reIacioDadas com as
atividades da matriz.

Emenda D· 13 - que estabe1ece a adoção das regru de proeedimeaIo dos~
públicos para os processos seletivos públicos, até que seja adotada lei espec:ltica, a que se
refen: o ineiso D do art. 37, porque, embora a admissIo mediante COIICUI1O~ de
tIlulos nio ofenda cláusula pétrca, na prática podc:rà dar lugar a abusos e nepotismo, em
vioIaçAo aos princípios da moralidade, legalidade, impesso.oIidade da admiDistraçIo pública.

Emenda 0·14 - dà ao art. 75, acrescentado ao ADCT pelo ar!. la da PEC D· 173195, nova
redaçAo;

Emenda n· 15 - dà 10 art. I I da PEC nova redaçAo; (estágio probalório)
Emenda o· 16- suprime o art. 13 da PEC o· 173195. (ADtoriaçIo para iDcorponçIo dos

servidores federais, que exen:cm atividades tnmsferidas para os ex4erritórios, mediante
COIlVêaio).

Amt1isaremos, agora, as emendas do nobre Relator das quais divcqimos.

Emenda D· I - suprime, por vicio de~ a parte 60aI da redaçAo dada 80

ar!. 37. inciso L da Constituiçio. que permite o B<:esIO de~ a cargos, lIJIIlRtIllS e
Iimçlies públicas DOS casos a serem definidos em lei.

CotDO se sabe, e já o dissemos em llOSSO voto em separado dado Illl !'EC o· 17S/9S,. lllID

todas as normas COIlSlitucioDai do 8I1I<HpIic:àvei. Rui Barbosa, iDspirmd<>-se DO Direito
ConstiDtcioIIal norte-<Imeric:a, foi o primeiro~ nós a divulgar a difaatça~ a
DOIlllIl "seIf<Dforcing" e a "1tot self-enforeiDg". Depois, Pome de Miranda as classificou
em "basbIIJtes-em" e~-.F~ o P1uf. Joaé Are-> da Silva.
em briIbsorIIe trabalho (Da apIic:abiIidade das NOI!JI8S Cootstitueiooais). as dividiu em
lllII:tIlIIS de efic:ácia plena, normas de efic:ácia COIIIida e llllt1II8S de efic:ácia limitIIIIa.

A :monna de eficàcia plC1lll DIo oeeessita de complemaltaçlo iIJbcoDstitucio, de que é
eumpIo o art. 76: "O Poder ExIlCUIivo é exen:ido pelo PresidatIe da RcptíbIica, BIlXiIiado
pelos MíDistros de Estado". O preceito ..-me da parte 60aI do inciso I do~ 37 da
C.F., que permite o B<:esIO de~ a cargos, lIJIIlRtIllS e fuDç6es públicas DlI

bipótese de ..-iDçIo legal espec:lfica (DOIlllIl am-ittrional) seria de efic:ácia
COIltida, porque é a lei ordiDíria que COIllém o ditado e<mfituc:iona~ reslriogiodo-o.
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É de =. pois. que as llOIlD3S cooslituciOlllis de eficácia COIIIida, COIIIO e o caso 00
JÍroposIO 110 inciso I do artigo 37. Dio podem violar cláusulas ptlRas porque seu COIlIaído
se eDCOIIII'a na norma iDfra<:onslituc que lhe dá a pIeDa cfic:ácia. Só esta eque poderá,WüCi_. se for o caso. inftingir os art.l4 § § r .. 3°. I, e 15. I da CoastituiçIc'
Fedc:ral.

AIeDdc. assim, aos pressupostos COIISlitucionai de admissibilidade o proposto 110~ ]

do art. 37 da C.F. "'- dl
Emc:oda D' 3 _ suprime o inciso xxm, que seria aacscido ao art. 37 da CF. por M.... I

art. 3' da PEC D' 173195. por vicio de incoosliluciooalidadc.

O dispositiw suprimido por esta em<:Il<Ia tem por finalidade submeter. COIIIO bem aceotua "
douIo Relator a po1ltica remuneratória do servidor do Poder Legislativo à ediçllo de lei, COIll
• sançIll do Poder Exec:utiw. Esla providêocia ellI1IlbáD objeto dos art. 4' e S' da PEC o'
174195. de que sou Relator.

Coofesso-Ibes. Senbons e Senbores DepuIados. que. a principio. julguei que • lixaçlIo per
lei dos lIIlIIlCIllOS dos servidores do Poder Legislativo represemava. COIIIO de falo ,.,.,.-
uma reslriçllo à competência e:xcIusiva do Coogresso e. COIIIO tal, a em<:Il<Ia violaria •
cIáusula petrea da seplIIlIçlIo do Poderes.

A impressIo inicial,_. c:edcu diante de IDD exame DWs aprofundado da medida ao
quesIIo. Em primeiro 1upr. porque a política n:muneratána dos servidores do Legislativo
c:oatinua, ao última anàIise. sob • compelência e o CODIrOIe do Coogresso. que edila • lei e
tem o poder de dem1bar o evemual veto presideoc:iaI. Em segundo 1upr. por lDD8 quesIIo de
justiça e eqQidade. COIlSUbstanciad 110 principio consri".......al de lSOIlOIIWl, a teIIlIlIlOIlIÇi
dos servidores dos Poderes Executivo. Judiciàrio e Legislativo deve obedecer a IDD padrlo
uniforme. para que Dio se estabeleça lIlIllIDlalIO desisuaJ, beDeficiando lDlS ao dclrimeDlo CIe
0Ulr0S.

Neste seIIIido. o proposto inciso xxm representa apenas IDD inslr.DDelllo oWs seguro •
oWs 6giI para COIlCIeliz.lIr o principio CClIlSlilucioaa da isooomia de remuneraçio. inscuIpidos
DO inciso xn do art. 37 e § I' do art. 39. albos da CF.

~. pelo inciso xn. acima iIMx:ado. "os veocimaltos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judici*rio Dio poderio ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo". e pelo § I' do art. 39. "a lei osaegunrá aos servidores da adminisIraçIo direIa,
iSOllOlllia de WIlCimaIIoo para cargos de lIInIluiç6es iguais ou assemelhados do mesmo poda
ou ....... servidores do Poder Exec:uIiw. Legislativo. Judiciário. ressalvadas as YIlIIIageDS de
carílIcr iDdivíduII e lO rdIIivu à llIIIII'e:ZlI ou locaI de 1rabaIbo."

Ora. na pràIica, t.I isooomia jamais foi obIida, porque a taIll/IlallÇio do servidores 00
Legislativo Dio do fixados por lei, j.- com os dcoWs savidorc:s do Exec:uIiw •
Judici*rio. mas unilateraImeoIe pela CAmora e pelo Senado. por força o inciso IV do art. 5 I e
inciso xm do art. 52. que lIIIIila """ Dio leva ao c:oullI o comando COIlSIiIuciouaI da
iSOllOlllia dos WIlCimaIIoo dos savidorc:s dos ares Poderes da UniAo. do que teSUilou IDD
vcnIadciro caos na politica ranuaenIória na adminisIraçIo pública fedc:ral.

É evidcoIe que. dealm de uma idaJlldaÇlo sisleIDáIica dos dispositivos COIlsliluciouais
acima ciI8dos, que _ da RIIlIIIlfDÇIo dos servidores públicos fedenis, DOS podcra
c:oacecIidoa ao Legislativo DOS art. 51. inciso IV. e 52. inciso XUI, há uma liIIlbçIo impIlc:iIa
DO seIIIido de que seu exen:Icio dcwri ........ simeáia e barmonia com • RIIlIIIlfDÇIo dos
servidores dos danais podera. Se Dio o fizer. seu 110 fiem~ ao CODIrOIe jurisdicioaaI
para o ............. ..." da pIII'idadc ""'lSIiIlricm1 É que. 110 oparcuIe coufiito ....... l1lXIIW

l'OIlSIiIicucic há que prevalecer a inIerpreIaçIo que os ajusle ao fim CODSIituciouaI
coIimado. 110 caso a igualdade de wacimeuIo para lodos os savidorc:s.

o PraidcaIe da República couqac:eDdeDdo. COIIIO a<eDIua o nobre Relator ao seu Parecer,
a dificuldade de impIaneaIar o preceiIo da iSOIIOIIIia. prevísIo 110 § I' do art. 39. propôs sua
eIiminaçIo, dc'WlIIdo o leIIIa, aioda DU palavns do Relator. "ser abordado e aplicado dcotro
dos~ de adequada politica de recunoo bumanos, e Dio COIIIO direito ao tese
ele calqplrias de servidores".

O preceiIo da iSOIIOIIIia. 110 lIIIaKIer do RelaIor e "umã direIriz de po1ltica de recursDI

......... a aa obIlnada pelo lqjsIador ordinário. Ialdo por refereaciaI os planos 00

a- de cam:ira, 110 Ambito de cada Poder ou ....... Poderes; mas, eDqUaDIO preceito
COIllIIiInciaaa programàIico. ou poDdeaIe de re..- infiacoastituciouaI para compIeIar c·
seIIIido. a _ e o comando da lIOI1DII, Dio reúIIe os n>qUisitos para traduzir-se COIDO'

·direito subjeIM>' de cada servidor. ou de lodos os servidores, muito meDOS COIIIO 'diIeitc·
1Idquirido'.

LIcito. pois, afirmar que, iII CQIII. Dio ao vialumbra ofensa à garantia do art. 60. § 4'. IV. sc'
o direito iDdivíduII Dio ao lIICOIIIra aperfeiçoado na Lei Maior. e sua c:aJlIl:Ierizaç tem que
aa .-ipada ao face da lei onIiIIária que regular o preceiIo CODSIituciouaI".

É pncisamalIc esta ímpIemenIaçIo da poIlIica de recunos humanos. a ser observada pelc.
legislador ordinário que o JlIUPOIIo inciso xxm do m.37 visa COIlCIeliz.lIr. fa2JODdo com que,
a 1'CIIIIIIlCIaÇI. o wacimeuIo. o 1oIdo.o~. a pendo. u. gnltificações ou quaisquer
-..... pecuni8rias percebidas por oco..-e de cargos, l'IDP'C8"S ou fimçlles da
adminisIraçIo pública ao faça lCIIIpnI~ lei eapecIfica para todos os aeI:vidoreo
&dorm.

Il1o dart ............... lIIlifonnidade e banDoaia à politica ..............m da UniAo a ....,
servidores, o que o re..- CGIIIIilucioIla aIlla1 Dio ccmegniu fazer. e Dio se pode:
~ que o lllMl__ ................1 coaIido 110 inciso xxm do art. 37 c:ousIitua
UIIl8 "capiIis diminulio" para o Legislativo. porque aerà ele. ao ú1tima insIincia, quall

. implaDealarà esta ..... politica de na.- humanos. lestabeleocado a paridade possMol

....... os servidores dos tRs Poderes da UniAo. san reivindicar para seus savidorc:s IDD
_ especial, privilegiado. que os coloque ao superioridade ao reIaçIo a seus paI\ls

do Judici*rio e do Executivo.

Com efeito. o que ao preIalde com o inciso xm da PEC D' l7319S e os art. 4' e S' da !'EC
D' 174195 edoIar o Coogresso de IDD insIIumeDIo 6giI e eficaz JllIIll impIemeIlIIIr o principio
prognanàIico da pIII'idadc' de YlSlCimenIos dos servidores fedenis, objetivo até lIll'ft
inaIiogido.

Por isto, eoIaldo que o inciso xm do ano 37 proposto pela PEC o' 173, Dio ofeode o
principio da seplIIlIçlIo dos poderes, cuJo núcleo esseociaI, ao contrário, se f~ e
aperfeiçoa, pois resIabelece a isonomia remuoeraIória entre os servidores do EsIado, alraVés
de IDD procedimcoIo lÍDiCO - a lei.

Emenda D' 4 - Eslabelece que as alleraÇÕeS mttoduzidas pela i'EC o' 173195 110 regime
lÍDiCO e na esIabilidadc só se aplica aos servidores admIndos a l1ar1ir de sua pro:nulgação e
que os teIos de proveIlIOS e pensões só se aplicam às aposeoIadorias e pensões CUJo direito se
'ICSIba a COIlSliInir após sua promulgação.

O objetivo da emeDda, segundo o ilustre Relator, é proteger o dírello adquindo. N....
seIIIido. a Emc:oda :!. "data veoia", desnecessária • reduodaole. poIS se há direito adquindo
110 lOCaDIe à estabilidade e ao regime imico. este direito indivi-lual já conta com a garantia do
inciso XXXVI do art. 5' da CF. cabendo a seu ntulat. SCIllJlldo-se ameaçado ou turbado DO

seu exerclcio. RCOrrer ao JlI(\iciàrio para ..,. prcservaçio.

É evidcoIe. pois, que a em<:Il<Ia visa garantir aquilo que já se sabe estar garannd'l Ou
meIbor. deseja, de IDD lado. lIIlIeCipar-se a evemual inércia do ntulat .lo direito adqWI ido ele
Iomar as providências para a sua preservaçio. e. de oulro, usurpar competêDcla pnvatlva do
Judici*rio de aplicar a lei ao caso conaeto. declanmdo. Da prestaçio Junsdíciooal, se ex;s,"
ou Dio o direito adquirido daquele que o invoca comra a mcídênCla de norma Jurídica
absInda e gaa\.

Ademais. é pacifico, Da doUlrina • Da JurisprudêocIa, mclUSlve do STF. ao mlerados
acórdIos, que Dio há direito adquIrido cootra ounca CODSt1tUClouaI. E licito ao Poder
CousIiwinIe originário ou derivado alterar qualquer ÍDStllUto coustituciooal, como sói
acattecer. 110 caso presente. com o regoue único e a estabilidade.

O que o Poder CousIituinIe derivado Dio pode fazer é supnmir o direito adquirido ou
llUtIlrizar norma infiacoasIituciouaI a postergar esta garantia, direta ou indireIameote, pelo
esvaiammto do seu CODIeúdo. porque aí estaria uItrapassaodo os limites da delegaçlo que
lhe foi DUIorgada pelo Poder COIISIitumte DO § 4' do art. 60 da CF. o que lhe é expressamaue
wdado fazer.

Nos limites da delegação coostiIuc.ooal, o Poder CoosnJuinle derivado é livre para
inlroduzir. modificar ou eliminar qualquer precetto ou instituto da CousIituiçio. san se
preocupar com situações, iatos e aiOS criadns. coDStltuidos ou consolidados DO regoue
lIDlI:rior. que serIo resolvidos, an cada caso. pelo Poder Judiciário. se e quando acionado
pela parte inIeressada.

"In casu". a emenda aditiva Dio VISll sanar llDl VICIO de inCOllSt1lUCioualidade. Ja que os
dispositivos da PEC o' 173195 reiabvos ao regoue único, á esIabilidadc e ao teto de
aposenIlldorias e pensões nIo violato direitos e garantias individuais, eis que Dio impedem
os C'''JIltuais prejudicados de recorrer ao Judiciàrio para proteger seus direitos. Ela preIalde
na -=iadc limitar o campo de incidência e eficácia, DO tempo, de norma COIISblllClooal, por
COIlIlC8UiDIe matéria de mérito. o que nIo é <la c:ompeIéncia desta Comissão

0piD0. pois. pela supressio da emenda aditiva o' 4 do RelatN.

•
Emenda o' 6 - Que visa suprimir a remissão ao mciso XXX, do art. 7', após a .xpresslo

"ressalvada neste último caso. a vedaçio ao estabelecimeolO de cntério de admissão por
motivo de idade". na lIOV8 redaçio proposta ao § r do art. 39 da CF pelo ano 6' da PEC o'
173195. por incousIitucioualidadc.

N" há d1Mda de que o inciso xxx do art. 7', da CF, proíbe o esIabeIecimeoto de critério
de admissIo por motivo de idade.

Mas a jurisprudaocia oWs recente dos Tnbuoais. inclusive do STJ, tem eoIeDdido que o
díspooIo 110 art. 7'. inciso XXX, mandando aplicar aos servidores civis pelo comando do § r
do art. 39 da CF. só alnnge os empregos públicos, Dio se esIeDdcodo a cargos e f\mçOes"
públicas, embora haja jurisprlldeDcia ao comrário.

A w:nIade e que a própria CoosIituiçlIo admite critério de idade para o lICCIllO a
dcIerminados cargos públicos: vinte e IDD anos para Deputado, trmta e cmco para Presidente
e Vice-Presidcote da República, trinta anos para Governador, d=nto para Vereador e
mlnimo de trinta e cinco e màximo de sessenta e CIDCO anos para Ministro do STF e do STJ.

Por outro lado. tratando-se, como se trata, de dispositivo de eficàcia coaIida, que oecessita
de complaoeotaçio lIlÍl3l:OIlSIÍlUClonal. 0.10 pode ele Vlolat cláusula pétrea, porque seu
CODIeúdo" se encootra an lei ordinária, que lhe dá a eficàcia plena. E esta é que poderà aa
acoimada de inconslilUCionalidade, como se viu da anàlise da Emenda o' 1.

De resto. existem cargos cujo desempenho depende de aplidlo fisica, que se enfraquece e
atrofia an cooseqIIêDcia lIllIUraI da idade. '

Dal porque e possive' o estabelecimento de critério de idade para lICCIllO e exercicio de
determinados cargos. funções ou empregos públicos.
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Por isto, opino pela rejeiçio da Emenda o' 6.

Emenda o' 5 - Opino por sua rejeiçio porque, segundo • prue do Direito ConsIitucional
BIlISiIeiro, • em<:nda COIISlitucional constitui IDO corpo único, geraImenIe anexado 10 texID da
Constituiçio, que continua com o mesmo texto. apenas com remissio às emendas que o
modificaram.

É uma diwrgêilcia apenas de Iécnic:a Iegislaliva, mas nio de fimdo.

F.Ir meu voto em sepmado, originalmente, eu havia c:oocon:Iado COIIIIS EmeDdas n' 10 e 12
do Senhor Relator. Entretanto, 10 ouvir 0DIeID o alenladn, técnicn, juridic:o e bem
fundamentado voto do üustre Deputado AImino Affonso, meslJe de todos DÓS, lIIIIdei de
opiniAo ~ passei • considerar lIIImissMis IS duas emendas lpOIlladas, pelas rulles squiIIta:

Emenda o' 10 - Suprime o art. 247, que seria aditado ao Titulo IX da CF pelo 1IIt. 9' da
PEC 0'173195.

o Senhor Relator opinou pela supressIn do dispositivo proposto, por enteDder que vens
sobre matéria punanente administndiva, que se inclui 00 imbito da~ e da

,c:apecidade de obrigar-se juridicamente reconbecida lOS entes estaIIis referidn& 10 Irligo em
apreço, capazes de obrigar-se, de contndar e consorciar e de autoprir ... lIividades.
decidindo o que lhes parecer mais apropriado • reaIizaçIo de suas alividades jmljb...........

A discordância. por parte do Deputado AImino Alfonso, levou-me 8 r=uminar e eu. uma
retIexAo mais profimda sobre o assunto, e percebi que o dispositivo ......ljtncional proposto é
necessário para o fim colimado de permitir 8 tnnsferênt:ia total ou parcial de -.no e
serviços, de c:onlpelêDcia de IDIS para outros e vice-vena.

Ora, todos DÓS sabemos que 8 Constituiçio, ao longo de seu tel!lO, e, noladameute, IIDS

artigos 21, 25 e 30, define competên<:ias privativas da UniIo, Esi.dos e Munic:ipios para
executar detenninados serviços e funções, estabelecendo, em certos c:asos, que poderi faz6
lo direlamenle Cltl indiretamente lIIrIIVés de C'.-essIo, pennissIo ou 1lIIlOriDçIo.

É de supor-se que, quando 8 ConsIituiçio nio autoriza, explic:ilameDle, O ... .-ai
contndar com ten:eiros 8 exec:uçlo de &erViços ou o cumprimeIIto dos -.no que lhes liQ
próprios, esle deverá~os diretamente.

O proposto art. 247 vem suprir esta omisslo COIISlitucional, penDilindo que 8 UniIo,
Estados e Municlpios pos58lIIl CODtndar com outros • execuçio de serviços e o cumprimento
de encargos que Ibe do próprios.

Como se trata de matéria que envolve UniIo, Estados e Municípios, sua reguIameulaçIn só
pode ser feita lIIrIIVés de lei complementar.

Emenda o' 12 - Suprime o art. 250 da CF, que seria acmc:entado 10 Titulo IX pelo lIIt. 9'
da PEC o' 173195.

O üustre Relator entende que o proposto art. 250 afronta 8 forma fedcnIiva e o priDI:lpio da
separaçio dos Poderes, ao sujeitar • unicidade do telo retnbutivó, 8 partir do fixado para o
Presidente da República, lodos os servidores públicos, ativos e inativos e leUS pensimi...
de todo e qua1que< ente federativo das três esferas.

Como ocorreu em relaçio • Emenda o' lO, acolhi os argumentos do nobre Relator, lII8I,

ainda desta feita, os CODlnI-argumentOS apresentados pelo Deputado AImino Aft'oDao,
fizeraDHne reexaminar •~.

Quanto à forma federativa, sabe-se que 8 Constituiçio, em seu 1IIt. 25, pnlCCitua que ~os

Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os
principias desta Constituiçio".

Atendendo 80 comando do art. 25, o art. 37 da CF estabeleceu critérios e ptiDcipioa
unifonnes que 8 administração pública direta, indireta OU fundaçjonaJ de quaIqucr dos
poderes da UniIo, dos Estados, do Distrito Federal e dos MUDicipioa, deve~.

Assim, no que tange • administração pública, OS ptiDcipioa do COIlIlIlIS 8 todos os entes
federativos e aos seus respectivos poderes. E, em coasequ&Icia, nio pode ser COIIIidendo
como ofensivo ao princípio fedenllJvo ou da separaçio dos poderes qualcl- emenda
constitucional que imponha novas regras, comlDlS e uniformes, para todos OI pocIoIw da
UniIo, Estados e Municípios, inclusive aqueles que trabIDl dos c:rilérios -.tivos, como
sói ser o art. 250.

Nesle sentido, anote-se que o 1IIt. 250 nio constitui DDVidade, pois 8 Emenda C"...ljtncjcw.
o' 1192, como apontou o Deputado AImino Affonso limitou 8 '_açIo de DepIIIdoo
Estaduais 8 75% da rernllllefllÇio estabelecida para os Depuladns Federais e 8 ._oIÇIo
dos Vereadores 8 75% daquela estabelecida pata os Depuladns Estaduais, e _ foi
levanIAIda nesta Comisslo, em comissAo especial e_lO PIeairio, 8~ de
inconstituciorwlidade por violar 8 forma federativa.

Por OUIIO lado, 8 remuneraçIo dos cargos do Poder ExecuIivo j4 é, pelo iDcian XlI do lIIt.
37 da CF, patadigma para 8 remuneraçio dos cargos do Poder LeaiaJativo e do Judicürio,
que em nenbmna hipótese lhe poderá ser superior.

Por isto, 8 maior remuneraçio posslvel 8 ser atn1iukla 8 quaJqucr Cl"JD IIDS '* PodereI da
UniIo j' é 8 do Presidente da República, indepen__do que preceitua O pnIpClIID lIIt.
2'll, que apenas torna este fato expIlcito e o estende aoa demais cargos da~
pública do pais. -.--..

Finalmente, o art. 250 não revoga oem é incompatível com o disposto no inciso XI do art.
37, pois li lei continuará 8 fixar "o limite màximo e a relaçlo de valores entre 8 maior e 8

lIICDDr remuneraçio dos servidores públicos", obedecido o leio c:onstitucionaI.

Por isto, opiDamos pela permanência do art. 250.

Diante de todo o exposto, meu voto é pela aprovaçIo das Emendas o' 2, 7, 8, 9, li, 13, 14,
15 e 16;0 pelarejeiçio das Emendas o' I, 3, 4, 5,6,1Oe 12.

Deputado Federal

DECLARAÇÃO DE varo

LDO Dl!'J'UI'ADO NESTORDUARIE

É liçAo elementar de Direito Conslitncional: do se
preIlIIIlem inCODSlitucionalidades, Pelo COJl1ririo. A incoDBtitDcionatid8de lIA de
ser JllBllifeslllda, acima de toda e qualquer dúvida razoável, para qno se
C8l'lIClerize como antinomia.

No caiO, nIo há inCODSlitucionalidado aIgmDa. ROBpeitadoI,
como estio na Proposta, os aspectos fOlDlllis esIBIDidos no illtigo 60 da
CoDstiluiçio, sem ofOllill a qualquer dai denominadas "cIáDsul8s p6tress", o
prbjeto devo dllllc:nvolver-« na tr?Jllitaçio CQIIg['OSIIWI1, cabendo a ClIllll

CamiIdo de CoIIItitIIiçIIo e Jutiça exercer seu juizo de aetmjp;t~dw!c, sem
JII'l!Iuizo do exame do máito propriamen1re dito pelas mCCllllivlll inIlIndaI delta
c-.

Nem pcxIcria haver ofOllill a dirci10 adqnirldo por qnaIqnc
ele sem: p1WCitoI ou nOIJlllS genás. É por dtlllllás sabJdo. que BIl lÍIII8Ç6OI
MIIIf!tgldBlllOb a 6gidc de um ordensmeoto jurldico fiem a alvo de vuInenI;lIo
pelo dinlto novo, inclaindo CIDIOIIda CODSIitucionaL

V010, llIIim, contra o parecer do illIItre Relator o pela
admioplbilldw!o da Propoaa de Emenda Conslitncional:

IJeclaração de voto Do D<patado BONIFÁCIO DE ANDRADA

oParecer do Deputado Prisco Viana, além de revelar seu taleoto O

cu1tIn juriclica COIIIribiu para O trabalho desta Comissio com um depoimeato
tócDico O critico, sobre a PEC DO 173195 originário da Presidência da
República.

Esta ComissIo por DOI1D8 regimental deve promover a apreciaçIo
de 8dmissibiIidadc supra-constitucional sobre a aceitaçIo da Proposta de
Emmda da Coastituiçlo.

Somos daqueles que julgam que as cláusulas pélras dcvan se
impor de forma liberal o lIIJIPla Dio se detendo em exigênciIIs mais especificas,
o que dcve caber • ComissIo do Mérito que pode venar sobre a
Idmissibilidade,

Noc ISO da PECl95 ao ler as várias impugnações apresentadas
pelo illISlre DepuIado Prisco Viana é de se consignar apoio a todaa, algumas
porém" a DllISO ver, mais Da área do mérito, pois que somos tomados pela
cIúYida em ccrtu bipóteIes ali indicadas COIDO iDacInIiaIMis.

}ü, porém, entre as ciladas'quesUles 1evIIItIdas pelo emiDeate
~ bIiano duu que nos sensibilizlm especieJmente: a reIaIiva a
""""1m"'" oa refereDte • centra1izaçIo DO Poder ExecuIivo de tudo o que diz
reIPIlito • lJQII!IIGIlICIo dos smjdores dos outros Poderes, ctQa fixaçIo
pauma a .. da _ iniciativa.
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A revogação da estabilidade atinge os direitos e gamntias
iodividuais dos servidores. A centtalização no Executivo, da iniciativa
remtII1Cnltória agride a autonomia dos Poderes.

Entendemos que as prerrogativas sobre os frutos da estabilidade
funcional, dos servidores públicos, constituem direitos adquiridos.

Hely Lopes Meircles na sua conhecida obra de Direito
Administrativo mostra as duas correntes doutrinárias sobre o cooc:ito de cargo
público.

A Escola antiga fala em contrato e a moderna Ctn "status",
dccorrcntc da institucionalização deste na norma legal. O servidor adere ao
"status" que lhe é oferecido ao aceitar .a nomeação, ao con1rário de contratar
com o Estiido o.seu cmpÍego.

Logo o POder Público que define os diversos itens do Estatuto
poderia alterá-lo, não havendo na hipótese, o direito adquirido. Esta linha de'
~cnto, foi fo~~da pela teoria da retroatividade de Paul Roubier, que
F1'lIIIC1SCO Campos mscnu na Carta de 1937, época de prestígio na França deste
autor.

. . • Todavia, o clássico princípio do "direito adquirido" consagrado na
Constituição'de 1946, encontra-se, entre nós, sobretudo no Professor Franzem
de Lima, na sua conhecida "Curso de Direito Civil" a conceituação viva e
tnmsparentc deste conceito, citando inclusive os ensinamentos de Julicn
Boonecasi e outros juristas, a qual abre portas mais democráticas para seu
entendimento. •
" Toda~ tais conccpçOes, para o exame atual do assunto, dcvcrio
mserIr-se no cenário ou contexto constitucional vigente. As doutrinas por mais
relevantes e coohccidas, terão que se adaptar às exigências da Lei positiva,
sobretudo, do Texto Magno.

A atual Lei Maior, ao contrário das anteriores considera como
~ explícita do poder constituinte deriVado, contido~ cláusulas pétteas
do artigo 00, a referência expressa aos direitos e l!llI'llIrtias individuais, o que
nIo ocorria aotcs na disposição constitucional.

NIo é implícita como nas Constituições anteriores esta limitação,
por. que se apresentou no texto em vigor com manifesta explicitação. Passou
USIIIl, esta cláusula a ter mais força e influência na sistemática de nossa Carta
Magna.

. Há de se conciliar, em 1988 está exigência expressa, antes
ÍgI1OtlIda, com as teorias !Jlencionadas.acima.

A estabilidade é item estatutário mas provocou a formação do
direito adquirido como sejam os resultados da garantia de se'r estável, dentro da
atual ordem jmídica constitucional. As prerrogativas dela se transformaram
numa situação jurídica concreta, como se refere Bonnccasse acima lembrado.

É, assim, uma prerrogativa que o cidadão servidor adquiriu nos
scns préstimos fimcionaÍS próprios, como categoria. do seu modo de ser
pessoal. NIo há como negar tal situação que só poderia ser modificada pelo
poder Constituinte Originário, o que não somos nós parlamentares de hoje.

Logo, o artigo 41 da PEC a nosso ver, fere norma mmm:
constitucipnaI resultante da cláusula pétrca do artigo 60 da Carta Magna. ,

Por isto, em re1ação a tal item em plena concordância com o
~.~, consideramos como inaceitável ou inadinissivel a aprovaçlo do
dispositivo que na~ retira dos servidores de ,hoje o direito a,estabilid3de.

No tocaotc ao inciso inovador dô art. 37, é claro o ferimento que
produz na cláusula pétrea referente à Separação dos Poderes.

A independência dos Poderes, decorrente da teoria montesquiaDa,
dIegou ao Brasil republicano, pela via do presidencialismo estadunidense e
IQUÍ ao longo dos lIIIOS fortaleceu a autonomia administrativa das três funções,
o que na atual Carta Magna, assume patamar destacado, criando uma filosofia
COIIItitocional até extravagante.

Ora, retirar do Legislativo e do Judiciário a atribuição da
c:ompetêocia auto-administra de organizar seus serviços significa agredir a
SeparaçIo dos Poderes como a define o texto constitucional. E sabemos que a
poIitica remuneratória dos servidores é parte inalienável de quem possui a
competência de organizar serviços ou atributo da auto-administração da
resPectiva entidade, cspcciidmente quanto ao Parlamento.

Se isto se coloca no campo da visIo doutrinária é ÜlquestiOllável
~ o Legislativo, como o Judiciário, se sentiria submetidos sobretudo aqueJa a
lIIlIlS mna, entre outras, agtessões do Executivo ao, subordinar a atividade
rcmunentória dos scns servidoms a comando de outro Poder.

Me1hor seria, no caso, adotar a Constituição Portuguesa de 1933,
ao tempo do Ministro Salazar em que o quadro do funciooalismo do Estado
Lusitano , era único, colocando-sc à disposiçIo do Legislativo os servidores do
Executivo que aquele pedisse pelos scns serviços.

Consideramos de supra-~cionalidade a. Proposta no
tocaotc ao art. 37, inciso xxm, e por conseguinte impedida de ter a
admissibilidade desta Comissão.

No mais, Sr. Presidente aplaudimos as elevadas intenções do
eminente Ministro Brcsscr Pereira, sendo de se aceitar plenamente a criação
dos novos regimes jurídicos para os servidores do Estado 'e os mecanismos de
acesso para valorizar o funcionário.
, O nosso voto pois é contra a admissibilidade do art. 41,~

fece os direitos adquiridos dos atuais servidores, e contra o inciso XXIII do art.
37 por agredir a Separação dos vigentes Poderes Republicanos.

DECLARAÇÃO DE VOTO 00 SR. ALOO ARANrES

I-RELATÓRIO

A proposta de Emenda à Constituição n° 173195, de
autoria do Poder Executivo, visa, em síntese, à Modificação do Capitulo da
Administração Pública, acrescentando normas às Disposições
Constitucionais Gerais, e estabelecendo normas de transição.

Visa modificar os princlpios gerais que regem a
Administração Pública, determinando incisivas transformações nas regras
aplicáveis à Administração Pública e scns servidores.

A pretexto de modernizar e tomar mais eficiente a
Administração Pública, a PEC tem.por objeto permitir o ingresso de
estrangeiros em cargos públicos; suprimir a obrigatoriedade 'de Regime
Jmidico Único para os servidores em cada esfera do governo, em lugar do
atual Regime jurídico Único estatutário; permitir a realização de concurso
interno; permitir que a admissIo em emprcgo público possa se dar em
virtude de lIpI'OVlIção em processo seletivo; permitir que sejam reservadas,
nos concursos públicos, vinte por cento das vagas para preenchimento por
ocupantes de cargos ou emprcgos públicos, mediante Lei Complementar;
permitir que elevações ou reajustes de remuneração de servidores da
administração direta, autárquica e fundacional, ocupantes de cargos e
empregos se dê apenas mediante lei especifica; afastar a obrigatoriedade de
isoDomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhados;
suprimir a garantia da irredutIbilidade salarial e~ que sejam
estabelecidos critérios de admissIo por motivo de idade para cargos
públicos; elevar de 02 para OS anos a duraçIo do estágio probatório para'
aquisiçIo da estabilidade; previsIo de várias hipóteses de perda de cargo (
em virtude de sentença transitada' em julgado, desfdia, improbidade. fAlta
grave, insufici!ncia de desempcuho, _sidade da lIdminiItraçIo p6bIica,
reduçio de despesas); definir que a fixação de veDCÍIIlaItOI DOI Tres
Podees passe a depender lICIIIpI'e de Projeto de Lei sqjeitn a veto
Prcsideocial e adoCar ÍDc1USiVC, a chamada f1exibi1izaçIo daesllIbi1idade.

ll-VOTO

, Fazeudo-Ie o exame inicial dotcxto apescatado; já •
pen:ebe lIIIIIS inconstituciooalidades, quais sejam:

.1. A pimaira diz respeito a pouibi1idade de acuso a
emprego público a estnngeiro na hipótese de iutoríZIÇIo 1epI especlfica, o

lque significa a'permiJsIo de CODIrIlaçIo de estrIngciroa, em COIIIIiçlies
iguais as de brasileiros, pua cargQ5, empregos e fim9iles públicas.

Apear de recooIIec:eI'-s que a proposta cootcmpIa a
demanda das instituições de 'ensino, de ci&cia (pesquisa) e tccDologia =a
fim de possibilitllr-tle a elas, a cootrataçIo de eIlrInpiros -, _ natureza
jmidica é muito mais abnngarte e mnpIa. A JedIçIo dada pela PEC DIo
permite apenas a coatmtaçIo de~ ou profiluorcs e sim, II1II11
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aspecto amplo pennite que lei específica autorize a COIlIratlIção de
estrangeiros para quaisquer cargos permanentes, o que conlIllria o artigo 12,
§ 3° da ConstituiçAo Federal. .

Esta questão encontra-se soluciooada com PEC n° 182~

B, de 1994, do Deputado Sérgio Arouca, aprovada pela CAmam dos
DeputadoS, que fiIcuIta às universidades e instituições de pesquisa cientffica
e tecnológica a admissllo dos profissionais em apreço, "na fonna da lei".

Tal proposiçAo é inconstitucional já que os estrangeiros
sequer, t!m o direito de alistar-se como eleitor (art. 14, § 2° CF). Se nfto do
eleitores., nfto poderio assumir cargo público. A ocupaçIo privativa de
cargo por brasileiro nato 011 naturalizado deve ser preservada. A
0rganizaçA0 Internacional do Trabalho aponta que a grande maioria dos
Estados detcmúnam o provimento de seus cargos por cidadlos do Pais, e na
Comunidade Ecooõmica Emppéia, o ingresso para ocupar cargo permanente
é privativo dos cidadãos dos países membros. Essa impossibilidade é
tradiçAo do sistema constitucional brasileiro, vindo desde a ConstituiçAo de
1891. .

A proposta fere direitos e garantias dos servidores e as
cláusulas pétreas. Ofende a soberania nacional (artigo 1°, inciso I da.
CoostituiçAo Federal) e conlIllria as demais normas que regem a
nacionalidade e direitos do cidadão, razão pela qual votamos cóm o ReIator
para suprimir alteração proposta ao inciso I do artigo 37 da ConstituiçAo
FederaI.

2. O parágrafo segundo da proposta ac:resccnta qm; a
"admisslJo em emprego público depende de ap1'01laç/Jo em processo
seletivopúblico r.egulado em ler', do que se depreende que a proposta tellik
em absoluto retirar a obrigatoriedade do concurso público, que é " o
procedimento posto à disposição da Administração Polblica para a seleçiio
do melhor futuro funcionário necessário à regularização do serviço que
está a seu cargo " ( Diógenes Gasparini in Direito Administrativo, São
Paulo, Saraiva, 1989, p. 117). Retira obrigatoriedade de concurso para
admissão em emprego público. O que o processo seletivo difere do concurso
é que para o primeiro, exige-se apenas o que podemos chamar de habilitação
e o segmu!o, realização de provas. ou dé provas e tltulos. .

A inovaç50 está voltada à seleção de servidores que não
obterIo a prerrogativa de estabilidade, ou às situações que e:q;mn p.mis
profissionais altamente especializados ou experientes ( para os quais a Lci
das Licitações determina que são inexigíveis de licitação), deixando
pendente de normatividade posterior a ,apreciação sobre a íOIlIla, os
rel\iustes, C~ fins objetivados com a inovação.

Por conseguinte, o que vai ocolter é que, ao iílVé~ U·.:
fimcionalismo ser nomeado por concurso, será por nomeações poiíticas dos
apadrinhados dos governos de plantão.

Por essas razões, somos favoraveis à manuren')iiC do
concurso para os cargos. e também para os empregos publicos, mesmo
porque, a existência do concurso nfto impede que o empregador o ajuste às
suas necessidades de uma seleção· de pessoal ágil e eficiente. Ao contrário,
somente o concurso, em fuce de sua regulamentação e objetividade pode
assegurar o acesso a cargos/empregos em igualdade de condições,
assegurada no artigo 5° da Constituição Federal.

Na PEC, o critério do processo seletivo está indefinido
e a merea da subjetividade, o que vai induzir ao surgimento de fraudes,
apadrinhamento e trClfA de favores, prestando-se a degenelm' ;" função
pública.

O processo meramente seletivo, ,:,u J~. hatilimg:iu
,compromete o regime democrático, o principio constituciOlial d.l igualdade
Icntré as pessoas, os principios da moralidade e publicidade previstos 1lJl

Constituição Federal para nortear a Administração Pública. Atinge direito
individual, motivo pelo qual, entendemos desnecessária ;j prop::;sta do
ReIator de alterar a cláusula transitória proposta (art. 74 J.J ADCT) pelo
artigo 10 da PEC, determinando que até que sejam regulados os ditos
processos seletivos apliquem-se as mesmas regras de pracedimentos dos
concursos públicos.

3. De outro lado, a propositura visa >lU CI$;';";-,;JI ,t;;
artigo 37, garantir que " lei complementar poderá permiti,'. os cúilcurs,J.>' i!

processos seletivos públicos. a reserva de úté 20% Jus !'agas paTa
preenchimento. na mesma seleção. por ocupantes di< :;"·rgos ajeti..iJs cu
empregos no serviço público". A Proposta merece destaque es,;:eciai (<mdo
em vista que dá à pessoa do funcionário público um grande aédito (;
lJlOtivaçAo à prosperidade profissional, todavia, uão esta. ..~spaidada
coostitucionalmente porque fere o principio da igualdade entre;3 r·~~sr,liS.
previsto no caput do artigo 5° e o da isonomia inserido no amgo :;0. laCISO

IV do artigo 37 da Constituição Federal.

O propósito é oferecer. uma mot:ivaç!o ao
desenvolvimento profissional dos servidores. A' reserva de'-vagas para
ascensão fimciooal é antiga aspiração do movimento orgmrlzado dos
seMdores públicos, que no geral t!m Teivindicado metade das vagas
dispooíveis para o concurso interno.

Trata-se de uma exceçIo ao.·princfpio da vinculação da
investidura (para concursO) e admissllo (para emprego) no serviço público a
concurso público a ser regnlamentado por Lei Complementar. Atualmente.
não há exigência constitocional de Lei Complemcntar, basta Lei Ordinária
para reger as formas de ingresso no Serviço Público.

Essa reserva compromete o~io dIi impessoalidade
inscuIpido no caput do artigo 37 da Magna Carta, que norteia a
Administração Pública. Dentro de uma maior razoabilidade. o que deve ser
proposta é aprovação de Planos de Carreira para o serviço público 110 gcraI,
que possibilitem o crescimento e a vaIorização profissional dos servidores.

A fim de afastar-se a incoIlstitucionade verificada
neste inciso, acolhemos a proposta do Relator de supressão.

4. No Inciso xxm do artigo 37, a proposta prevê que "
somente através de ki espec(fktz poderá ser elevada e reajustada a
remuneraçiio, o vencimento, o soldo; o provento, a penslJo, as gratificaçiJes
ou quaisquer vantagens pecuniárias percebidas por OC1lJX1TItes de cargos,.
empregos ou funçlJes da administraçlJo direta, das autarquias e das

;fundaçõespúblicas".

O objetivo é impossibilitar aconcess!o de vantagens
pela via de Resolução Administrativa, COIIferindo mais transparência e
uniformidade de procedimentos rela9iooados às remunerações no setor
públicõ. A finalidade é sujeitar a pOlftica remuneratória de pessoal dos
serviços técnicos, administrativos e auxiliares do Poder Legislativo à ediç!o
de lei., com sanção do Presidente da República, o que inevitavelmcnte
ocorrerá como consequência, um contrOle do Poder Executivo sobre o
.Legislativo através do poder de sançAo e veto. .

NIo confere ao Poder LeglsIativo- a legitimidade da
iniciativa de lei., muito menos em caráter privativo, como faz em re1açlio ao
Poder Executivo e Judiciário (art. 96, n, "b~), o que está em flagrante
agressão ao principio da irredutibilidade de salário (direito e garantia
fimdamentai dos trabalhadores), inscuIpido como cláusula pétrea 110 artigo
60, parágrafo 4°, inciso mda Constituição Federal de 1988, bem como ao
principio da Administração Pública eleucado no inciso XV do artigo 37.

A Propostli n!o. especifica o trâmite legislativo
regular, fere a independancia, 'a harmonia e a separação entre os poderes e
está inconciliável COIII as garantias fundamentais inscuIpidas como cláusulas
pétteas, razIo pela qual entencI.:mos necessá1i8 a emenda do ReIator de
supressão do Inciso xxm do'artigo 37.

S. NIo merece oolllis.:ibilida& a proposta de supressão da
obrigatoriedade de Regime Jurldioo Úirieo ">lII'a os servidores da
AdIlIinistmção Pública, e criaçIo de outrolJ ~gimes Jurídicos para as
diversas esferas de govemo. O Regime Jurldico UniCll, anti~ aspiraçIo dos
~ públicos atendida pela Constituiçlo FedezaI de 1988, se amoldou
10 priDcipio dos direitos e garantias dos S«Vidores previsto no texto e
acabou com distorções e tratamento desigual a trabalhadores que cumpriam
o milImo~. Na~ da sua criação discutiu-se mnito a questão da
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invulIo de C<lIIIpCteDcia e da lIlJtooomia dos entes i'edm'ados e arglIIIICIItava
lIe que havia mn desprestigio do princípio federativo.

6. A proposta tende ainda, com o acriscimo da expressIo "
~ nute último, a veda~o ao estabelecimento de criiúios de
atillltuIJo por lIIOtiWJ de idade" DO artigos 39, § 2", estabelecer critérios de
lIlImiIIIo pai' motivo de ida!Ie.

A proposta visa inibir o ingresso de quadros
CIMIbccidoI que, em pouco taDpo, façam jllS llOlI direitos iDereotea à
~ do servidor público. Todavia, o estabe!ecimento de critérios
de admisdo pai' motivo de idade é iDcoDstitociooa porque agride o flan
XIII do artigo SO cios DiRitos e Deveres Jnd!vidoais e Coletivos, que
auegurr. o livre exaclcio de qualquer trabalho, oficio ou profilIdo,
lIlImdidas as quaIificaçlles profissiOllllis.

7. O II'IÍgo 41, caput, nos seus incisos e parágrafos, proplie
8 fIaxibiIizaçIo da estabilidade do servidor Póblico, em dois nMis: de foIma
rfgida, pata as categorias que~ funções exclusivas de Estado, e
de foIma fIeldvel, para os~. ftmciOllários;

No plano da exteosIo do periodo do estágio probetório
proposto pa;ra este artigo, simplÇS1I!eIIte pIQCIll!IliDa o resultado do critério
de avaIiaçIo do servidor, e o firi:J. da estabilidade do servidor, deIIIer:ve o
intmeue público na'medida que desarma o Estado diante das investidas dos
gowmamtes de plantio para submet!-Ios aos seus interesses particulares,
fiIzeDdo florescer I) apadrinbamentp, o carreirismo e toda 8 sorte de
oportunismo.

8. A proposta visa ampliar de 02 para OS anos de efetivo
exen:fcio o prazo para obteIIçIo'da estabilidade; expIicita a "desIdia" como
modalidade de 1àlta grave ensejadora de processo administrativo; preY! a
iosuficiêDcia de desempenho como mais mn' caso passível de perda do
cargo; acresceIIla a possibilidade de desligameuto do servidor eslável "pai'

necessidade da administraçIo pública visandO à reduçIo ou reestIuturaçIo
de quadros, bem como 8 adequaçio destes aos limites fixados coui base DO

BIt. 169" (této dá despesa com pessoal ativo e iDatiw); auegura indeni7J!Çlo'
ao servidor estável desligado por força de qualquer da suas hipóteses; preY!
extinçao do cargo ocupado por servidor que vier a SCI' desligado por
necessidade de admiDistraçIõ pública, ficando vedada a criaçIo de outro
para as mesmas funções durante quatro anos; ressalva a perda do cargo por
necessidade administrativa, no caso dos servidores esláwis ocupantes de
.cargos efetivos que desenwlvam atividades exclusivas de Estado •
(Magistrados, Diplomatas, Professores (8 lei os definirá); estipoIa a
avaliaçIo periódica e específica de desempenho ,do servidor em estágio
probatório, através de comissão constituída; reve o instituto da
disPOllibilidade, tomando expressa a percepção de reIIl1JIIel'lIÇ
proporcional ao taDpo de serviço até o reaproveitamento do servidor, para
"&ciIitar processos de reorganização administrativa" ou como "a1tern:Iij,,<!

ao desligamento do servidor".

9. A proposta prevê a.extinção do cargo~ ocupado pelo
servidor dispensado, como asscgIira indenizaçio ao desligado, para os casos
de desligmnento por necessidade da administração ou por insufici!ncia de
desempenho.

Para a "estabilidade f1eúve1", portanto, a proposta
pmoe várias hipóteses de dispensa do servidor, como vimos: fiüta graw,
inaúici!ncia de desempenho, por necessidade de administraçIo etc.

A apuraçIo desses critérios ficará a mercê do
juIgamcato' subjdiYo da autoridade pública, podendo incorrer em
peneguiç6es pÕlliicas.

A exemplo dessa burla, citamos o recente caso da
INFRABRO. Esta empresa, na tentativa de demoostrar moralidade pública
diaDte de lICUSlIÇIo de esquema de fraude em sooegação fiscal por desvio de
carpa, demitiu arbitrmiamente, por iltluficibcia de desempenho (hipótese
de perda de cal'JO prevista Da proposta), seus empregados sem dar-lhes

sequer o direito da ampla defesa e do principio do cootraditórfu. Nesse caso,
aepudo ãs lIpIIl8ÇÕes, os servidores nada tinham a ver "00II1 o e5<!lICIIIl1 de
corrupçIo e foram demitidos ao livre arbítrio da empresa. .Imaginemos com
&lo. a sitoaçIo de mn servidor perseguido diante da necessidade de ter que
deixar Bel' levado, não somente pelas lICUSlIÇões qui" lhes poderio SCI'

ÍIIlpOlIIBI, COIIlO também, para defender o seu ganha pão.

A extensIo do estágio probatório, por si SÓ, não resolve
qna!queI' problema referente à efetividade do instituto. O grau de.
c:onbecimento para afcriçlo do funciooário em estágio não se mostrará maior
em OS anos do que em 02 anos. Trata-se, nesse sentido, de simples
proaastinaçIo do resultado da avaliaçIo. Além disso, fixar-se o prazo em
OS lIDlII poderá permitir demissões em série nos Estados e Municípios,
priDcipeImente ou ainda que a efetivaçio convcrta-se em .Í1JsttuIIIento de
COIIÇIo, colocando servidores a serviço de mandatários polfticos. De futo,
leIIIpI'e hav=ia risco de, no curso de mn mandato de 4 anos, seran
demitidos os fimciooários que lIÍDda não adquiriram estabilidade. Estes
leI'Vidores ficariam na corda bamba, podendo SCI' demitidos a cada now
cbe1e ou governante.

10. A proposta visa ainda suprimir o § 1°, ) artigo 39 da
Coostituiçlo, ~: " A lei assegurará, ào:s-seMdoresda administraç/Jo
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuiflJes iguais'ou
auemelJJodos do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Executivo.
Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e
as relativas à 1IQhneza ou ao local de trabalho".

Esta propositura afronta o principio da isonomia
.DejlIIl'lIdo DO caprl do artigo SO da CoDstituiçio Federa1. O eminente
coastitucionaIi José Monso cll' Silva entende que a regra insculpida no
bqjo da Carta Magna preve isonómia para cargos de atribuições iguais ou
aucmeJbados do mesmo Poder ou entre Poderes, in verbis:

"Na isonomia e na paridotie,
ao contrário, os cargos sIJo ontologicamente
iguais, dai devendo decorrer da igualdode de
mrlbuiçllo: isso estó de acordo com o principio
gBraJ da igualdade perante a lei: tratamento igual
para sitvaçiJes 1'epIItIJdas iguais, é, em~
ap[icaçlJo da principio da isonomia material:
trabalho igual deve ser igualmente remll1lUt1do"
( in Direito CoostituciDonal PosiIiw. Ed. Revista
dos Tribunais. 1990, pág.S7S)

A iIooomia de veocimemos devení ser mantida, mesmo.
parque, tem COlIJO pcadigma o dos cargos do Executivo. Ademais, quando
eIIlá aaegurado DO artigo 37, xn, da Coostituiçlo Federal que os cargos do
LesisJatiw ou .Judiciário nIo,poderio ter vencimentos superiores aos pagos
pelo Executiw.

O priDcipio da isoDomia previsto DO § 1°, artigo 39 da
CclaIâtuiçIo Federal é mna garantia COIISIituciooal e não apeuas dos
lCIVÍdoRlI, mas de todo e qualquer cidadio. Prescinde, aliás, de estar
expnao, situmdo-se entre os princípios COIlStitociooai implicitos
doccxxeute 00 caput do artigo SO da Lei Maior, o qual coosagra a igualdade
de direitos de foIma liDIpIa.

11. No que pertiDe ao artigo 9" da PEC, que visà afàstar da
c:ompet&Icil do Coogreao Nacional a aprecúição de medidas destinadas a
cri8çIo, fusIo, ÍiIIlOrpOrlIÇIO, cisIo de empresas estatais, wtamos com o
Rdator que inadmite as a1terações aos artigos 248 e 249 da Coostituiçio'
FecJenl.

No laItido~ que esta proposta de Reforma do Estado·
lIja pccialmeote admitida, a Ordem dos Adwgados do Bxasil, SecçIo do
DiItrilo Federal, apelida fIagnmtes inoollJtitnciooa1idades ao prev! que" a
cIerropçIo do prinápio da estabilidade, a aboIiçlo do regime juridico, a
recrWçIo do Iistema de COIItiata9IO poI' processo seletiw, a secundarizaçIo
do COIICUIIO p6bIioo, alim de rqnseutar a wIta a mn passado de péssima
JDIID6ria, atada cootxa a moralidade e a efici!ncia da administraçIo.
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r 12. A Emaida n° 14 do Relator, que altera ó artigo 75 do
AJX:r. proposto pelo artigo 10 da PEC que se refere aos dispositivoi
reJatiws _ vaIorea "!mente percebidos a titulo de J'CIIIUIlCl'lIÇ ou
pmw:atos de lJI""'QtBdori de servidores c ioatiws, subordíDandIHc os
tetos explicitados (art. 250 c art. 75 ADCT num C8IIO, a re:DlUI1eI'lIÇA do
Presideute da República, noutro, a dos servidores ativos da mesma
eategaria), dcvaá ser admitida.

Isto posto, nosso voto 6 pela ADMISSmnJDADE.
PARCIAL da PEC nO 173, de 1995, ressalvadas as emendas oferecidas pelo
Relator. .

Sala das Comiulies, 10 de outubro de 1995

nD~b D4
~dOALDOARANTES

, PCcIoBlGO

DECLARACÃO DE VOTO
DO DEPUrADO ROBERTO MAGAI.lW;S

Cohsidemndo que. c:onvocado pela Lidcmnça do meu
pmido, c:omo membro da BInCIllia, e nIo como Presidente desta Cem,
participei da elaboração de minuta! objetivando 8 discussão de acordo entre
pertidos, macionBdo com a PEC n° 173195. tendo por finalidade instituir
salvlIguardas capaes de eWar demísIlIes de lC1'VidoIes públicos. lCII1 criIérios. e
Sé DICmlO por penepiçIo poIíticII, e que, de outro ~. Dio vimem a
determinar a ÍIIIOMncia, em ClIIIOS CXl:e}lC:ionm. de EIt8dos e MunicfpioI;

Considemndo que 8 aproVlIÇIo da emenda do emiDenIe
Relator Prisco Viana poderá Ím'ÍBbili7JJr 11 renovação da lIIlllérilI relatiVlJ ao
mencionado acordo. na COlllÍ..~ de Mérito. em face do !eU efeito tmnina!ivo;

Coru...lerUllUo, .linaimcnlc. que: não cabe nesta (wR Votar-se
matériB constitucional sob critérios de mérito, decido IIbster-me. de votm: B

prescnlc emenda.

DECLARAçJ\D DE voró
DA DEPUTADA zULAIÉ COBRA RlBEIRO

L RELATÓRIO

O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacinnal, em 20 de agosto de 1995, a Proposta de
Emenda Constitucional n. 173, que visa modiflcar o Capitulo da AdministráÇlo Pilblica,
acrescentar normas às Disposições Constitucionais Gerais e estabelecer normas de tr.JllSição 
conjunto de medidas que resume a primeira parte da denominada REFORMA
ADMlNISTRATNA

1\.. proposta do Poder Executivo, condensada em quatorze "artigo., foi relatada pelo nobre
deputado PRISCO VIANA, em parecer alentado, que ao final concluiu pela &dmi..ibilidade da
Proposta, ressalvadas dezesseis emeadu que na oportunidade apresentou.

As emendas apresentadas pelo Relator sio bastante heterog;n~: algumas sio emendas de redação,
outras acrescentam novos artigos à proposta, outras ainda são supressivas, por inconstitucionalidade
ou por "exigência de tél:nica legi.lativa", Algumas das emeodas do nobre Relator invadem o
próprio merecimento das soluções propostas pelo Poder Executivo, inclusive interrogando sobre se
deveriam ou nio merecer o "status" de regra constitucional ou infraconstilUcional (exemplos:
Emendas 9 e 16). Noutras propõe alterar a redação por considerar cenas expressões
"desnece.sárias", algum.. remissões ..desnece.sári.... e a exig!ncia da garantia da lei
complementar para algumas matéria "indevida, por injuridicidade" (exemplos: Emendas 7 .. lO).

A pndc maioria dos emendas propostas; porém, reflete a cooeepçlo do DObre ~I.ator~~1IU
questOCs jurldicas: Oalcance dos principio. da separaçia dos podere. e do. direito. adq1llIldos.
Nestas questlles é preciso cautela desta Comissio, exawnente para que ela nIo perca
complewnente a utilidade, nIo tranque completamente .. portas do poder de reforma, nIo cI!
a.p/llUde ~rada ao que é regra de csceçlo e quo, por isso, rodama interprttaç10
restritiva. -

No julgamento da admissibilidade de Proposta de Emenda à Consti~!~ Dia deve.esta Comisslo
invIdir o mérito, fazer julgamentos sobre necessidade ou convemene.a de medidos propoolU,
illdagar sobre questões estrIIIhu • consti!"Cionalida!!" .dai medidosa~. As c\jusulu
pólJas, as eLinsulas eternas e irrefonnàvelS da ConJtilWçIo nIo podom ser em aUID~ lacerto,
indefinido, estar .ujeitas às concepções subjeti\'U e politi... de cadamem~~ COmissio.1DIl
.im corresponder apenas. às armas eslruturall do, estatuto "?",t.t~~~~ as. ':"""'"'
responsáveis pela identidade da CODlliluiçio. por seu DUcleo ClSCoeUl\. TnVlallZll~~. elausulu
pólJas, enconttà.lu em cada artigo da Constituíç1o. .ignifica fec~. u posslbll.~ de
lCnCl\'ação do texto constitucional para a.ucessio dos fatos politicos e soc.a.. deste pcll e. nws. ao
contrário de ser atitude que preserva a Constituiçlo, é antes ·atitude que apenas fortal~ os
~enlOS dos que a querem ver .ubstituída integralmente, suprimida integralmente, m<diIDre
ilo... manifestaçAo do poder toDltitoÍllte originário.

O poder cOMtituinte reformador, ..bem.... Dia se eonfunde com o poder constituinte originân~
Para .:ste tudo é possível sob o ângulo jurídico interno. o poder constituinte reformador, ao
cOlllnllÍo, esll\ limitado pelas cliusulas petreas tndicadas expressamente na enumeração ellCCTTllda
no f 4· do an. 60: "NlIo ..rã objelo d. deliberaçao a proposla de emenda lendenle a abolir: I· a
I""" ItdtrllJlw2 de EsladO: 11-0 ''Oio d/rola, ..creIo, Il1lB-.nO/ e perIódico: 111-0 ..paraç~o~OJ
Pad<rts: IV... dircilOJ e goramilá indivíduou". Isto não transforma O poder constituInte
reformador num .Imples poder Iq:islativo ordiDário, e isto é elaro também porque,. Jl'I!& O poder
ck reforma, os limilllÇõcs iJÚciai. sio menores e 030 apenas aquelas expressamenle Indicadas. Na
peça de ctudiçio produzida pelo nobre Relator, dOia _ia, OpOder de reforma foi equiparado ao
Iq:islador ordinário e, ainda, em certas passagens. mais contido e limitado do que é comum exigir
deste último, tendo como resuitado a mutilaçio indevida de aspectos fundamentai. da proposta,
possh"eis de serem admitidos por esta Comissio Para po.terior discussào do mérito na Comissio
Especial e pelo próprio Congresso Nacional,

O ex:une da admiulbiI::Iade jorldica da proposta deve cercar·.e, poi., de cuidado.~ que nia .e
caia Do lubjetivismo o nIo se engesse a ConstituiçAo em excesso, transformando a exeeçJo da
eliusula pétron em regra, retirando d2 Con<tituiçlo algo que lhe é fu~ta1: a 'ÍDlo~ com..
sociedade em seo movimento incessante na históriL Nós, membros desta Comissio, ao afinnarmos
a admiuibilidadejurldica da proposta. Dia afirmamos ao mesmo tempo concordãocia com todas as
.oI..;OCs políticas e adminisntivu contidos na proposta, pois no'" missio aqui nIo é indagar do
mérito da medieis, nem tampollCO se tal ou qoal medida deve ser adotada na lei ou na Constituiçlo,
mas apenas saber se a proposta pode eontinuar a ser discutida nesta Casa Popular. se pode ser
admitida • discusslo ou se viola com grande evidencia o. limites materiais do poder de reforma e
devé ser liminarmente rejeitada. É com este Mimo de cautela e cuidado qoe apre.onto as seguintes
consideraçOCs sobre as proposta da reforma administrativa e as ressalvas do relntório e expresso O
meu voto.

a VOTO

at. DA PROPOSTA DE EMENDÀ CONSTITUCIONAL

I. &tabi/ldadc do Suvidor Pliblico

A pmposta de emenda constitucIOnal da refonna administrativa olo extingue o instituto da
estabilidade pela o servidor OC1IpIDte de cargo público nem retira a estabilidade para o. atuai.
servidores estáveis. A estabilidade nlo tem fim 00 projeto. A estabilidade pemw>ece co.no
VIIIIqcnt roIacionada ao exercicio de carso público, mas tem a sua disciplina jurldica alterada: sio
introduzidas duas novas modalidades de desligamento do servidor estável. Nlo há, poi., fim da
estabilidade, mas leU maior coadlctoumeolo, sempre com o objetivo de preservar. em cenas
~. o interesse público 00 coletivo.

A pR,posta permite o desl!:lOIIJenlo do senddor estive1, além da hipótese de ralta grave, também
por insufiCí!ncia de desempenho e por excesso de quadro., Nos dois últimos caso. o servidor terá
aireioo oi! uma indenização;no caso de insuficiência de desempenho~ que tem por objetivo levar o
scrvíaor a valorizar o seu emprego, e permitir ao administrador público cobrar trabaJho, o
funcioruirio .ó podera ser demitido depois de devidamente avaliado. e tera sempre direito a
processo ~ini.triltivo especifico e individual com ampla defesa;no caso de exoneraç1o pcr
excesso dt. quadros, a exoneração deverá obedecer a critérios gerais e impessoais estabelecidos
f·reviamente em lei complementar, e os cargos correspondentemente seda automaticamente
extintos, não podendo .er recriados em.um prazo de quatro anos.

f: forma mais palêmic~ de desligamento é, $em duvida, a estabelecida para a hipótese de e%~.o
fie quadrol. No projeto o excesso de quadros é medida qualificada como "necessj~

admíní5trab~a" que ocorre apenas em duas hipóteses;: quando houver redução ou restruturação de
quadros (extinção de cargos) ou quando tiver sido ultrapassado o Iimite.constitUcional de gasto CQm
pessoal.

As hipóteses tpcam em problemas concretos. A Constítuição Federal estabeleceu um fim (a despesa
com pessoal ativo e inativo da l!nião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipio. nia pode
superar os bmItes fixados em lei complementar c. até a aprovação desta, este limite foi fixado em
65% das receitas comn::s· an. 169 da pane permanente elc ar!. 38, do ADCT). No entanto foi
aprovada ~m março deste ano a lei complemenfM exigida pela Constituição e o limite foi red~do
amd~. m~ls: 60% ~ recejtas correntes. A lei entra em vigor no próximo ano. Este fim
COnstltuClDD~1 (louvavel~ poIS pretendo permitir que ao menos 40% das receitas seja gasta com o.
servIÇOS pubhcos. o funCionamento da máquina administr.ltiva e o atendimento ao cídadio) não foi
acomp~ado da aprovaçio de meios para tomar aquela finalidade efetiva. No regime de
esta1llhdade da moeda, como os Estada', o. Município., o Dístrito FedernJ poderio reduzir a
d~!i:! com pessoal, atualmente em níveis muito superiores aos fixados na Lei e na Constituição?
A leI complemen:",: oferece um.a ~luçlo perversa: enquanto Dia for reduzida a despesa com
pes~l, para aten?ímento do IIIDlto de gasto. ficam vedados qoaisquer reajustes, awnCDto.,
Jfll'ijOraç.ã.o de \'e~c~mentos, p-ra todo os ~cu~tc~ "e !"lJstos públicos. Fieatio vedados aumentosh
de, qualquer especle, enquanto não atendido o hmtte. para. todos os cargos: servieores estatutários

.!).::? • /.
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empregados públicos•. juítes. parlamentares. todos. todos mesmos. Pois a Constituir.lo lIata Illl
hipótese de oferecer limite de gasto para a pessoa politica com a rubrica "despesa CO·.l pessoal".
~con~~lamentodos vencimentos, sem data final, não reSolverá o problema, pois o princípio da
IrrcdullbJllllade de vencimentos e a moeda estivel impedirá a redüção efetiva do comprometimento
,'e gasto. Perdem todos: a população. por nlo ver atendidas necessidades bãsicas por falia de
I ~ursos. comprometidos quase intcgmlmcnte com o pagamento de pessoal; os servidores. pois
terão ainda mais prejudicados os seU5 vencimentos, e de forma geral, estejam ou não traba1bando
em setores em que há. excesso ou carência de pessoal. A questão é séria e amanhã reclanwio de
nós se vacilarmos em resolver a questão hoje.. A Constituição estabeleceu um fim, logo é urgente
aprovar um meio para tomar efetivo esse objetivo, e realizá..lo, implementá-lo, com a mixima
prudência.

Por outro lado. propor que o desligamento por excesso de quadros ocorra apenas para os senidorcs
novos a ingressar e propor uma contradiçli.o: se bá excesso de quadros. não caberia ingresso: se o
excesso de quadros é atual. o desligamento dos que venham a ingressar não soluciona o excess.o. A
norma de desligamento por excesso de quadros. aliás. exatamente por cuidar de situação herdada do
passado ê pretender resolvê-la para o presente, devena conter prazo de vigência, ,.eraltemativa
provisória, transitória, aceitá"el por certo periodo. até a adequaçiio dos quadros administrativos.
inclwive ao limite de gasto com pessoal introduzido pela Constituição. O deslocamento dessa porte
da emenda para o ADCT e a fixação de prazo de vigência.. no enlanto, é matéria de mérito ('. por
isso, deve ficar a C3I"go da Comissão Especial.

Propor que o regime proposto de condicionamento da estabilidade tenha efeito apenas saNe os
novos servidores sob o argumento de atendimento a direitos adquiridos ê ainda contradit6rio com
a própria idéia de direito adquirido. O direito adquirido. mesmo quando reconhecÍdo em face da
lei ordinária, Dio impede a modificaçAo abstrata de institutos jurídicos, poís é garantis de
permanéncia de situação juridica pessoal e índividU>1izada de certo e determinado S"'PO
exatamente em face de alteraçio legislativa posterior. O direito adquirido produz efeitos no plano
COQcreto ou individual das situações jurídiaJ constituídas c individualizadas no espaço ~ no
tempo para alguem determinado. A reforma legislativa•• alteração da norma jurídica, ope",no
plano ab!ltrato da normathidade., plano lógico distinto e inconfundi\-el com as sitW1.ções juridicu
concretas individWlis. Ao te alterar a norma abstratÃ não se lere direito adquirido. menos ainda ..
a naona de sua garantia, salvo se a nova nonna abstrata recusa expressamente a garantia. a eenc.
grupo ac situações ou .ndividuos. O direito adquirido se manifesta em concreto, poIS, c em face de
alteração legislativa. E direito de permanência de certa regu1amenlíiçãO, nãe' em abstrato, mas para
cenas individuas, em face de mudança legislativa. A noção de direito adquirido, assin., nãc" se
opl'ie a idéia de mudança nanDativ.; pelo contrário, sopõe a mudança, preuop6e alteraçio
normativa. A noma de emenda proposta não pode ser inconstitucional por violação de direito
adquirido: simpJe::mente porque é abstrata. não cuida de situações individuais e concretas, c faz
uma aiteração geral e impessoal n. disciplina da estabilidade. Nesta'Comisslio avaliamos .penas a
constitucionalidade da. normâ proposta; esta não e inconstitucional e nem fere a garantia dos
díreitos adquiridos, pois não recusa a existência destes em nenhum momento. Não nos cabe decidir
sobre a existência. ou não, em concreto, de direito adquirido de cena grup:; de pessoas ou introduzir
norma nova. de mérito, para disciplinar as situações concretas.

A introdução de norma de manutenção da situação presente para os atuais servidores ê, aliás, outra
contradição: se há direito adquirido. est.· estará garnntido independente da norma de manutenção
para os atuais servidores; se não há direito adquirido em concreto, estaremos introduzindo norma
inovadon à Proposta de Emenda. fazendo inovação \legitima., pois nos cabe apenas julg3I da
admissibilidade.

l)1/io vou repetir aqui os argumentos jurídicos bem 'Iançados pelo nobre Dep. ALMINO AfONSO.
inciusivc com citação de um grande niunero de decisões do Supremo Tribumt1 Federal, para repisar
que 05 servidores públicos (que são pessoas tronsitoriamente ir o'esridas em cargo publico) não
incorporam defi .itivamente ao seu patrimônio pessoal o regime ju;.'Ídico do cargo público e que a
norma de garantia dos direitos adquiridos é norma dirigida ao legislador iorraconstit.líciQnal e
nio ao poder constituinte, originário ou derivado.

Considero que esta questão neste instante nia se impõe, pois apenas avaliamos a norma 2!Jcstrata, a _.- 
proposta oferecida pelo Poder Executivo, que em si mesma nio fere nem afirma d!reitos
adquiridos dos servidores aD regime jurídico atual do cargo. Isto é quanto basta para que se
recuse. por razões lógicas e jurídicas. em face das atribuições desta Comisslio. a Emenda n. 4. do
Relatório, que trata de jntroduzir nova norma à Proposta., sob o a"gumento de garnntía de direitos
que entcnde o Relator já garantidos.

o Parece devido tambêm recusar as Emendas n. 7 e 9 , relativas ao mesmo 3SSUIlto. Na Emenda n. 7 o _.
digno Relator oferece diversas propostas de alteração da redação original da Emenda, sob alegação de
aperfeiçoamento da técr.:ca legislativa, mas que, em verdade, dizem antes respeito a questlles de fundo
ou ide mérito. Recomenda, por exemplo. a suprosslio na redação original do inciso IV do art. 41 da
exigênciade lei complementar como mstnUnento de fixação do5 critérIOS de deslJgamenro por e.curo
de quadros. O argumento utilizado para a altem.ção ê a de que os critérios de desligamento do 5e[\idor,
por excesso de quadros. devem estar ventilados por Ici ordinária e no conjunto das disposiçõ<s que
tra.tmn do lCgime jwidJco do servidor. O argumento é inconsistente e a alteração proposta futgilíza
inadequadamente o sistema dc fieios montado em tomo da matéria para eVItar abwos e perseguições
indevidas. que inclusive deve e pode ser ainda mais explicitado. A verdade eque não é contririo à
sistemática constitucional resetV21" certa c detemúnada matéria integrante do regime jurldico do
servidor para regulamentação mediante lei complementar. Em assuntos sensiveis, a tecnica e
recomendável para superar a instabilidade PlÓpria de. normas sujeitas ás maiorias parlamentares de
ocasião. Por exemplo: quando trntou do direito de greve no serviço público, rcsen"OU a Constilui,ão.
p3I'a a lei complementar. a missão de fixar os tennos e limites do exercício licito deste direito (CF. an..
37, inciso VII). De igual sorte. reservou à lei complementar a disciplina de exceções ao tempo de
serviço para a aposentação quando o servidor desempenhar lUÍ\idades penosas, insalubn:s e perigoAS
(CF, art.40. §I'). Se há consenso sobre a gravidade da medida de desligamento por excesso de q"'ldros,
que deve ser bem delimitada e contida para evitar sua utilização inde,ida ou por per.;eguu;ão pohllCll, e
evidente que a maIOria reclama regulamentação estável. mais rigida, o que torna recomendá,..1..
fCscrva da matéri2, para a lei complementar. Veja-se que inva.dit:-se o mérito. o quejá~o. Na
Em~nda n.9 faz. o nobre Relator exclusivamente um juízo poHttoo de conveniência e oportunidade
sobro a necesSidade. ou desnecessi<bde de introduzir-se na Constituição Federal norma sobre o estágio
probatório (ou estágio cD~nnatório)o Nessa hipótese. às escâncaras, o Relator avança sobre o mérito
da propoSUl, de forma indevida, para entender que a exigéncia de avaliação periódica como condição
para a aquisição regular da estabilidade ""configura matéria de naturca rnjrac(JTJ.uilut:ional" (cf. p. 3D
do Relatóriol.· .

Sobre o tema da estabilid.-de, ainda, apresenta o oom Relator mais duas Emendas, as emendas de n. 8
e 15. ambas de redação. Entendo que estas duas Emendas podem ser aceItas. embom não encontte Illl
proposição original qualquer equivoco mais serio de redação.

Proponho. entretanto, de minha parte, como colaboração para um maior consenso sobre a maWia,
alteração de redação no inciso IV do ar!. 41 da PropoSUl, conndo nO an. 8' da PEC (texto em anexo,"
Admito como necessária e constitucional o desligamento por excesso de quadros. = ~nten"o dei.. ser
explicitado que os critérios de desligamento estabelecidos em lei complementar é'!:':em ser p.:~r~is

(nunca permitir a Individualização do exonetIIIdo), ficando ainda vedada e..pressaD1elltC a~
arbitrária on por motivaçio pclillea..

~ Ingruso tk &trtmgciros nas Corgtn, EI1lpt'If,OSe Funções Públiem

Na Emenda n.! propõe o nobre' Relator a supressIio do art.1· da PEC sob o _ de
inconstitucionalidade. pois entende que a simples possibilidade de ingresso de~ em
cargos público,. ".tenta contra dos diIeitos politicos dos bTasileiros. direitos de cidodoai&",
protegidos por "cliwula pó...... da Constituiçlo (art. 60, §4'. inc. IV).

O argumento não procede. A relação entre o "status~ de nacional e o acesso a eat80 púb1ico é
definida precisamente no artigo objeto de emenda, que cumpre aperfeiçoar, com o JXOPÓ'ÍIO de
permitir. em certos casos e no interesse do ps/5, o acesso de estrangeiros à filIlçio pública. :mo hi
nenhum. relação natural entn: a condiçlo de nacional e a reserva de aeessó aos ""'IlO" púI>Iials.
Ademais, a Proposta de Emenda introduz apenas norma de compet!ncla, norma c:ue confere poder
ao Poder Legislativo pua, em cada caso, em fIlce da atividade. autolÍzc ou não o ingresso de
estrangeiros em cargos. empregos ou fimçGes públicas.

Esta Comisslo ji acolheu, recenternenle, p<)I' unanimidade e "'" repal'Ol à s.
co....Útueionalidade, a PEC n.' 182-B que permite a "admiJsIio de profe.ssoteS, tecnicos e ciendstas
estrangeiros pelas univenidades brasileim". Seri evidente contracIiçio recusar o mesmo pua a
Proposta do Poder Executivo. pois em ambas as propostas se autoriza ingresso em carzo PÚblleo.
Como se ?be. atualmente, llllS Unive15idades Federais e Centros de Pesquisa, em taDo doR~
Jurídico Unico. os professores e pesquisadores eSllllllgeiros ocuporilo carzo público efetivo.

Vocamos. por isso. pela rejeição daEmendan. I, doRelator.

3. R...n'Q d. Vagar TIOI C01ICJl1'.ro.r Públi= e Proceno1 Sele/iwJ: Púhli=

Na Emenda n. 2 propõe o nobn: Relator suprimir o incOO XXII introduzido no art. 37 ela
Constituiçlo pelo art. 3' da PEC. sob o argumento de que o inciJo viola o principio da igualtJs,ie na
admisslio pua cargos e empregos pUblicas, embota pereça reconhecer como legitima, em 
parecer, a necessidade de oferecer mecanismos de promoçlio do desenvolvimcnro profissilll1ll ao
servidor.

A solução proposta na PEC reconhece e valoriza o servidor evitando incorrer nos cxcesoos ea~
que se "erificaram na experiéncia passada dos COtlCutSOS internos e da ascendo func:ioML:A
reserva de vagas tem lugar no mesmo concuno ou proeuso seletivo a que se lubmeterlo,
indlttintamenle. todos os candidato•. Fica garantida a qualidade e o rigor dos procedimentos de
recrutamento. que contari sempre. obrigatoriamente. com clientela majoritariamente de origem
externa.,'

Vale dizer. o servidor estani sujeito ás mesmas provas e avalillÇlles que os demais candidatos,
diferenciando-se tão somente para efeito de clwificação. em que poderá disputar ate 20% cIas
vagas em separado. Observe-se que a reserva de vagas não será obrigatória, mas faculdade a ser
utilizada ou não pelo administrador, cc.1fonne a sua politica de pessoal.

Quanto i objeção sobn: a regulamentação do dispusitivo por lei complementar, alem de atinar COlIl

matéria de rnerlto, como enü.tizado acima (item I). cabe esclarecer que a merida lei tratati dos
requisitos e procedimcnros para a reserva nos concursos e processos seletivos para todos os nlvels
da Federaçio- o que garantiri a uniformidade de procedímelitos em todo o PaIs na malOria e evitatà
instabilidade de critérios em face de maiorias pulamentares eventuais.
A norma tampouco fere o principio da isonomia, pois este, como garantia constiwc.íonal que é, tcIll
seus contornos e limites fíxlldos na própria Constituiçlo. Sobre a matOria, doutrina o lCIIIpre
lembrado PONTES DE MIRANDA: "remos. lUSim, que o principio da 19tUÚJlJlJJepe1'tlJIU 11 úl i
d,' r..peilar..... como regra jurldica g.ro1; ndD cabe illl'OCllNe rDl prindpio &1tlU "~
I>U!$IItJl, expllc/ta ollimpOd/ame;1l1t, permJu a d..igwúdade. Por ""'OI. em iugar de permitir. ela
f)1"tkna que s~jam [1IW}1"ecidM os Brasileiros, ou os .Br4fi/eiros natos, ou que se proIljam ClrllJf

pessoas" (Comentários à COOltituiçlO de 1967, com a Emenda :._ 1 de 1969, Tomo IV, FotEDIC,
Rio de Janeiro. 1987. p70l)

Valo contra, pois. a Emenda n. 2, do Relatório.

4. Exigfncia de Lei Especificapara ÁIJJIlMIO ou1IMjune de RemuJleroç/lo do< Servidoru Públicor

Com a Emenda n. 3 o Relator swtenta que a obrigatoriedade de "lei espccífíca" para reajuste llllS
mmunetllÇÕes dos cargos administrativos- alcançando inclwive o Legislativo· afeta o equilíbrio
entn: os Poderes por representar o estabelecimento de "novo controle do Poder Executivo solxe o
Poder Legislativo. allllvõs do exerolcio do poder de sançIio e veto solm questlles remunctatóriu do
seu pessoal."

Na vetdade. esta concluslio e equivocada. O 00'"0 iooiso por si mesmo apenas introduz a exi!#cia
de lei especifica para aumentos de remuneração do pessoal administrativo. Não demJga os ans. 51,
IV, "in .fine~. ou art. 52,XlII. "in fine". pois as resoluções legislativas t!m a fOlÇ& de lei (0.1.59,
VII). A'exigência de lei formal para os aumentos de sen"ÍdOteS do Poder Legislativo depende nio
deste artigo, mas da aprovação àas propostaS c:omidas na PEC 174. relativo a disposições ela
Organização dos PodereJ. onde é proposta a altetaçlo dos referidos arts. 51 e 52 e introduzido novo
artigo ao 8rt.48, atribuindo competência ao CongreSso Nacional para ''fWJÇlio da n_raçilo tios
cargos. empngos e funções do< strVlços auxiliDre.r. r'Cffi= e ad1rtiniztratiwJ: da C6noort> tios
/Àpulotlos, do Senado Federal e dos órgãos do PoderJuJiciÓFio e do Minis/iria Públ,ca da rl'nit1o,
observotlo.r os porãmelro.r ..tabelecidos na i.i tk dil'l!/rces orçamt1IIÓfias". Ê na PEC 174 que a
alteração ocorre cm fIlce da atribuiçlo das Casas Legislativas. O inciso XXlII do art. 37, constante
do art. 3' da PEC 173, é neutro em relação à manutenção ou alteração das compeléncías referidas.

Basta ler. de Animo despreocupado. o Projeto do 00\=. no entanto, inclusive lpWllo as
altemÇ1les propostas na PEC 174 sobre a nweria, para compreender que teve em mim basicamente
estabelecer procedimealo. aDiForm.. etltre OI tr!s Pudera na fixação da remunetllÇlo dos .....
cargos aUXIliares. O Poder Executivo (art. 61, § 1°, "a") e o Poder Judiciário (art. 96. lI, "b").jl
estOO obrigados i apresentação de projeto de lei para deliberação do Legislativo. na lIlIIÕril!
temUneratóriL Neste ..... se e cettD que o Executivo possa a contar com a possibilidadede_'
o poder de veto e de sánção. a palavra final permanece com o Legislativo; que tem o noder de,
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derrubar um eventual veto presidencial. Mas isto não é romper, ou procurar romper, tom &

senaraçlo dos poderes, pois sabemos que a separ. yJo dcs poderes tem seu núcleo, por um Jado. na
es ~ializaçio das funções do Estado, na frabrmentaçà.o dos seus poderes, c, por outro, no
e"abelccimento de um .istema freio. e contrapeso. ('cluks and balanc...·). num sistema do
controles mútuos. mediante o qual o poder freia o poder ("/e pouvoi; arreliepouvoir·~.

Em relação a Uma suposta contradiç1o com o inciso XV do an. 37, que estabelece a reviüo gCl2J
do remuneraç10 dos servidores, com o mesmo índice e na mesma data, é necessário lem1mtr qu,
este dispolitivo 'nan~ foi impeditivo da rea1iz'l:çio de r~visões especificas 00 especla:" de
remunenu;io, DO atual regime constitucionaL Além disso, o inciso XV do 8ft. 37 não pode servir
de parimetro para admissibilidade de emenda, nio é cliusula pétrea, mas apenas outr3 norma
coMlituciona1. csbendo ao intérprete oferecer para as duas normas interprelllÇOO concordante com •
•Itelllção introduzida polo poder de reforma.

NAo procede, pois, também a Emenda o. 3, do Relatório.

S. ÁU/ori=ação Legislativa para Criação de Empresa e de Subsidiária de Emprua Púhllca

No Emenda o. 11 do Relat6rio os artigos 248 e 249, a serem introduzido. no Título das Di.po.ições
~onstítucionais Gerais, foram rejeita" ')$ como inconstitucionais por retirarem do Legislativo a
prerrogativa de controle prévio .obre a criação de empresas estatais.

De iolcio, convém frisar que alterar para CE: os específicos compet!ncias de qualquer dcs Poderes
nlo é. por si,SÓ, violação do principio da scpartyão dos podere:;. Se entendermos que a simples
a1ternção de competência coMlilUí mcdificação proibida, estaremos plllticamente congelando a
Constituição Federal e será impossivel pensar qualquer reforma no Poder Judiciário, no Poder
Executivo e no próprio Podcr Legi.lativo.

No caso de. arts. 248 e 249 trata-se de tentar romper um paradoxo do processo de desestJllÍZ3ção.
Essas artígos abrem exceções aos incisos XIX c XX do an. 37. Como se sabe. estes úlúmos
dispo.itivos foram introduzidos na CoostilUíç1o de 1988 com o propósito de revener o viés
estatizante que se identificava na evolução do Estado Brasileiro. A idéia era bloquear a criaçAo
indiscriminada de empresas estatais, índepcndentcn'1ente de lei.

Paradoxalmente. estes artigos hoje constituem entraves exatamente para a desest.atização, para o
programa de privatizaçAo de empresas estatais aptas a c,?mpetir no mercado. .Neste processo muitas
vezc.t é,necessário fTagme~tar a empreu. par1 vendê-Ia po: melhor oferta e par.il a agil.izaç,io do
processo deprivatizaçAo. Ediur: os artigos propostos na PEC sio perfeitamente compalivei. com
os motivações que levaram à introdução destes controles: destinlm-se a agilizar o processo de
restrutuI1IÇlo do Estado, orientado para a privatização e para a maior efici!ncia de ges1Io das
empresas que vierem a permanecer sob controle eslIlI!.

O1ft 248 vem facüillr a implemontaç1o do Programa Nacional de Desestati:raçlo, dispensando de
aproVllçlo em lei específica os medidas de cido, fuslo ou ineorporaçlo de empn:su estIlIis,
quando as mesmas forem necessárias ao processo de privllizaçlo. Ou seja, trala-se de conferir
maior celeridade a situaçoes onde ji está em curso a priVllÍ2lÇiO, nIo fazendo mais aemido a
manutenção do controle legislativo.

No que tinge ao Itl. 249, ele vem permitir maior autonomia gerencial para as empresas que
permanecerIo sob eontrole estllll1, competindo no roercado. para a cria;ão de subsidWi.. Ia

mesma atividade """nõmica.

Voto em contrúio, pois, i Emenda o. 11 do RelatOOo.

6. I'rocl!S.'ro Sf1!ellvo fJlibtico

oRelator, mediante a Emenda n. \5, condena a regulamell1aç1o transit6ria proposta na PEC para o
processo .eletivo público, que permite a realizaçlo de "prov; de titulas" como forma de
recrutamento de empregados póblicos no regime celetista. Reputa esta. modalidade de prova como
t1potcncial violaçio aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativasto.

A prova de titulos é amplamente utilizada na adminisrraç10 pública e já há experiência e
nonmatil2ção abundantes sobre o lertul. O Relator atnbuir à proVll de tltulos natun:za
inlriosecamente contrldít6ria com os princípio. da administração pública. Se' assim fosse, nIo se
deveria permiti-Ia em Iúp6tese nenlunna.

A inovação introduzida pela PEC coosiSIC tio somente na penní_ da sua utilizaçlo, em caráter
exclusivo, para admisslo de empr<:gados que nI<> gozarão da prerrogalÍva da estabilidade. Acolhida
i. emenda sugerida pelo Relator, nlo haverá qualquer distinção entre os ill5lÍlUlOS do COIIC1IlSO
público e do processo ..letivo público, tomando ociosa a criaçio desta nova modalidode de
re=tamenlo.

A medida n&o viols cláusula pétrel.

1'lAo procede, assim, a Emenda o. 15 do Relatório.

7. Tnuufmncia ti< ExecuçlJo Ih Atividades e /ncarporaçiIo de P....oal Enrre Enr... da Feduaçi10

Na Emenda 0.16 o nobre Relator propõe a supresW> do art. 13 .da PEC, simplesmeme pOr
considerar dU1lecessária a medida, uma vez que "nilo • precào regra constitucionalpara di:rr I[W
o.r ~1tIU fwtrtllltn pod.m ptJCJuor «ntn sr. ettando as mltériu "p«tftilamMl« d6i111!lJl1iu ltO

campa da legislaçiIo ordInárIa ". É mais u:na vez a form'Jlaç1o de um juízo d" mérito, incabfwoJ
nesta Comisüo de ConstilUíç1o e JMliça.

No entanto, bem vista a proposta introduzida neste passo pela PEC, vWe que a mesma tem
rropósitos mais amplos e autoriza a regukmenlaÇio de íncolJlOlllção, remuneração ou cessA0 de
pessoal, bens e instalações para transferência de serviços de um nivel de Governo para õutro.
lotroduz inovações que delintllJl um novo marco institucional para a: implOlllel1laÇlo da
descenlllllizaçio de serviço. público., que ulo podem ser propostas nos 1lmitCl da legislaçlo
infracoDltituciooaL

Nlo cobc aqui, porém, entrar no mérito destll discuss«o, pois n&o cabe a estll Coroisslo aprecilla
necessidade ou desnecessidade da mediada proposta, mas apenas a sua constitueionaliohde, a·
possibilidade de ser admitida a sua discussio e processomento no Congresso.

Ante isso. incabivele improcedente também a Emenda o. 16,do Relatório.

8. L/miJe de Pravl!11/os de /nalTVidadl!

~meàida nitidamente relacionada com o mérito, altera o Relator a redaçlo original do an. 75,
constante do an. 10 da PEC, acarretando uma séria restrição ao alcance JllClCodido par.I este
dispositivo, pois substitui o termo "agente público~ por 4'servídor PÜblico", E falso afirmar q,ue •
expressão aparece pola primeilll vez no te~10 coMlitucional (con·.ta, por exemplo, do an. 37, fl>~ A
expressão servIdores públicos não engloba os 'membros dos Poderes, em relação aus quai$" em
muitos casos, existem situações de excesso a serem corrigidas.
Este artigo e.de suma importância para que se possa promover o enquadramento dos proventos de
inatividade aos limites Que a. Constituíção fixa para os servidores ativos, área em relação ã qual
ICbris]ações permissivas ~os Estados e Municípios tem gerado situações inaceitáveis.

A Emenda n. 14 do Relatóno, assim. não merece acolhida.

9. Teto de Remuneração

Na fundl!mentação da Ememh o. 12 do Relat6rio, suslenm o Parecer que a proposição constante do an.
250 da Fmposta de Emenda n" 173/1995 seria inconstitucional porquc "aformo federat."a do &tOOo,
rt.presenfação material da prmcípio federatIVO, estatuído como fundamemal pela Conslllutçào
brasllt!IT.J. resuila afrontada pelo artigo. que szyeita à unicidade do telo relrthutivo, a partir do fIXado
para O Pres,d'!tlt,~ ~}~1 República. tados os servidorl!S públicos, atrvos e inativos e seus pensionislar. de
todo'e qualquer c:~,~ fcduatlVO. das três esferas", Defende ainda que a emenda viola os princípios da
seperação de pode'", e da proteção de direitos adquiridos. seja porque a norm'em apreço submeteria
M demai!õ titu1ar~ de Poderes ao teto previsto para o tirular do Poder Executivo. seja porque a Er:endn
não poderia aplicar-se âs situações já constituldas.

Convém frisar, no er.tanto, que já em 1992 houve por bem o Congresso Nacional nprovar Emeoda qua
introdUZIU limites para remUDC!2ção de Deputados es1ndnals e de Vereadores (an. 27, parágrafo 2", art
f9, VI e VlI). Referida proposta, que guarde forte semelhança com • proposição ora questionada,
colheu aprovação da ComisSio de Constituição e Justiça e de Redação e do próprio Congresso. Vale
dizer, o pr6prio Congresso Nacional já tomou a iniciativa de introduzir disposições no texto
conmtucíonal com c objetivo de limitar a rerntmernção de agentes políticos estaduais e municipais.

Esse argumento parece suficiente para demonstrar que o sistema. de limites de remunemçio
estabelecido originariamente pela Constituição é suscetivel de novas concreü:ZAçõe., com o objetivo de
prevenir abusos e distorções.

Resulta claro. igualmente, que a explicitação de limites de remunernção n10 fere o Jl!.incipio federativo.

De resto, a autonomia do ente federado na matériajá se encontra limitad:' per disposições outnts. como
aquela que estabelece que os vencimentc, do. magistrados não podem, a titulo nenh_ e,ceder o. do
MWstro. do Supremo Tnbunal Federal

Deve-se apontar, ainda., wr:: outrÓ equívoco conceitual do Parecer em apreço.

O Preside.lte da República não é apenas o Chefe do P~r E.'<CCutivo, mas também o Chefe do Es:3do
brasileiro. Não se trata, pois. aqm de subordin:lr os demnis poderes ao teto de remuneração lixado para
um "símples titular" de cargo do Executivo. Assim. a eleição da remuneração do Presidente da
República cumo "hmite do limite" da remuneração dos agentes públicos não padece de q.ua.lquer \icio
relacionado com o principio de divisão de poderes.

A norma introduzida pela PEC neste caso respeitou o que ji dispõe a Constituição para. genern!idade
dos cargos - como se sabe. consoante o inciso XTI do BIt 37. os vencimentos dO! cargO! do Poder
Legislati\'o e do P!KIer Judiciil10 Dlo poderio .ser superiores aos pagos pelo Poder Executi,·o. A
norma introduzida, poIS, especifica, detalha o enunciado do inciso XII do.art. 37 da vigente CoMlituiçi!o
(apIicâvel também, conforme acentua a cabeça do an. 37, a adimiIÜstraÇão direta, indireta e fundacional
de qualQuer dOi Poderes di Uuiia, dos Estld~ do Distrito Fede~1 e dos Municípios).

QuantO:lO argumento de eventual direito adquirido a uma dada siruaçlo juridica, paro;é. evidente que a
rnat~ria devcni ser apreciada in concreto, tendo em \;sta a eventual aplicação dn nOrnl:l ora
proposta.(conf. argu:nentação 00 item 1l. Se se entender que llS situaçoes eventualmente consolidadas
conligunun direito adquirido. deverá o intérprete admitir a nlo-íncidência da proposiçi!<l Olll
questíonada em um dado caso concreto. Tal questão nlo diz respeito. porem, à validade ou 1\:.'0 da
proposto.

Vê·sc. P01S. que. tambem quanto a propo.ição contida no an. ~50 .. o Parecer rc\'ela:seaespr\~clao
de fundamentação Jundlca conSIstente. o que toma sem procedencla. a Emenda n. 12 do RelatórtGl.:

11.2. COillCLUSÃO

A conclusão a retirar de tudo quanto foi exposto não importa uma recusa absoluta ao douto Parecer
do eminente Relator. VOTO, como o ilustre Relator, pela ADMISSIBILIDADE PARCIAL da PEC
n. 173195. Bem vistas as Emendas que apresentou, algumas de simples redação, bem como a
argumenmçãc que as ncomp:mha, voto pela aceitação das Emendas n. 5, 6, 8 c 15. VOTO, no
entanto, nos termos acima justificados. observando as cautelas enunciadas, pela rejeiçilo das
demais Em~~~ do ?.c!:l1óno. Apresento, ainda. q~nto a matr'na exposta no item I. Emenda de
redação. visando explicitaras garantias contidas no Projeto com' l o desligamento de scrvidofC$ por
motivo de perseguição politica. na busca de uma consenso minimo sobre a matéria que of~

.,garantias ao servidor e atenda ao mesmo tempo ao interesse público. .

Saladas Comissoes, 16 de outubro de 1995.

EMENDA N. 1. APRESENTADA PEiA DEPlITADA zeLAlÊ COBRA RIBEIRO

Dê·se a seguiote redação ao inciso N, ~re,.emadoao ar!. 41 da CF pelo art. go da
PEC 173/95:

..Art.4I.. .
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IV- por necessidilde da administraç10 pública, visando a reduçIo ou
re5trulUração de quadros. bem como a adequação destes aos Iimill:llixldos
com base no an. 169. observados os critérios gerais de deoIigameDlO
estabelecidos em lei complementar, vedada, em qualquer hIpótese, a
dispensa arbitrária ou pDr mom.açio política;

-~7P
DEPUTADA zULAlÊ COBRA RlBElRO

QF.CLARACNl DE varo 00

Deputado UcIson BandeIra

A Questão do Direito Adquirido e a Rigidez Constitucional

p:'.ll1e:nr qU<lSláo que. se i11lp~ ao exame desla
ConusS..o e a possibilidade de ler curso proposl2 de emenda

constin.:=ional que. em diversos dispositivos, viola o direilo
adquiri.:io de servidores públicos.

_~guns bacharéis ligados ao setor pl1blico, interessado

na aprc·..aç4o da emenda proposta pelo Chefe do Poder Exe

cutiyo. "'!m sustentando, com suposto apoio na jurlsprod!n

da de nossa Suprema Cone, que, nlo havendo direito adqui

rido Co::'=:ra a Constitui~o, qualquer emenda constitucional

poderei .úetar os direitoS adquiridos, sem que este fato lhe
possa servir de empeço ~ pleQa vig!ncia e efi~ da Donna

atropeladora de tal direitO indiVidual. •

Antes de mais 'nada, necessário será esclarecer. que a

jurlsprud!ncia referida nlo diz respéito ls cláusulas péUeas

da Constituiçlo, nem foi construídi~ Ó império _dQ.~tual

Estatuto Fundamental.

Ponanto, nlo setVC <> mpmento da autoridade, já

que a mat6ria em disc:uss10 nosd~ arestos era outra e,

diante do quadro constitucional rió qual ela se formou, 05

tribunais somente podiam levar.~ considera~o a Constitui·

çIo que existia (Canas de 1937, 1~ 1967...), e nlo a que

vida a existir (ConstituiçAo da Rep11bUca, de 1988).

Ji agora,.com a proibiçlO de ter curso emenda tenden·
te a suprimir direito in~chW (entre 05 quais se insere, 'em

postçlo emin~te, o direito à seg\1I'aJlça. jurídica e a proteçao

contra ofensas a di1'E'itos adlJlIirfdos.>, aq\1e1~ jl1rispntd~ncj::I

Se' empalide-ce. ?~rq\ie ~ -i~le&tão' que agora .!lt:: pÓf" {- di\"c:l'l>.l

daquela a cuja soluÇ'-o ela se dirigia.

Sobre esse assunto, merece transeriçlo a manifestaçlo

do sempre preciso e pontual jurista JOSEMAR DAl\,.AS, que

enobrece as letras jurídicas ~ também abrilhanta o jornalismo

brasileiro:

"A1gb ainda mais absuJdo é pretender por meio de

emenda mudar a nomu assim amparada e. ao mes

mo tempo, :I própria c:!líusula de reserva legal que
impede :I ofeJ153 :lO diréito :ldquirido (CF, :lrt. 5·.

XXXVO. Ak!m da reform:l adminlllJatlft, a propoIUl

de emenda c:onstitucioIIal n" 33-A, Que a1ter.l o siste

ma previdenciário, :lco1he essas duas obscenidades

jur(diClS.

Os 'tratadistas' estipe~dos pebs cofres p11blicos

rec:onem a algumas decisOes do STF para sustentar a

juridicid:Ide e constitucionalidade das propostllS de
emenda patrocinadas pelo ExecutivO. Trata-le de ex
pediente bem ao feitio d:I chicma, pãis as dec:isOes

do STf, no particular, não "Se refetem à. desconstitUi
ção do direito adquirido assim esaito na própria
ConstivJicão.

Se fesse posswel banir o direito :ldquirido d:I Con.sti.

Volição por meio de emenda, também seria fuet1Ve1
mudá-la para dizer, por exemplo, que todo o poder
~o l!1llatla do povo, mas das Forças Annadas•••

A AMemblêla Nacional Constituinte, ou seja, a sobe
mDia em ação, está limitada pelos valores juódicos,

pol1ticos, morais, sociais'e econOmicos dominanteS na

sociedade. E l!e, como nação, deseja sobreviver sob o

regime da lei. nem'a Assembléia podei·i'1 ';:xlinguir o

principio ao direilo :ldquiriào, quanto m:lis o Legisla

tivo comum." (Direito e Justiça. suplemento do Cor

reio Brazillense, 9.10.95, p:íg. 2).

Ofereceu-se também, a favor da juridicidade da pro

post2'governamental de emenda à ConstituiçAo, o argumento

de que !., diieIto fl.moomentaI à proteção do direito adquirido

somente se dirige à lei e não à própria Constituição.

Esse argumento, que proveio de ilustre jurista. que in

clusive já foi Consultor Geral da República, com ceneza nlo
é fruto da ignorância em matéria jurídica. A1guma razlo di·
ver.:sa d2. ;gnorând::r. l.erá !evado.S. S' a esgrimi-lo.

De qualquer modo, tal afmnação importa em dar ao

C01tsrituil1.te D-:t'ilJadO o poder de ferir direitos adquiridos

illrnitad.'lmeme, pois, s!:ndo tal violência feita diretamente .por

emenda t;aDstituclonal. estaria ao abrigo da censura.da CiH'dem

jundIc>..

C~O ~1.i7..i.:l. r~rnnndo Pessoa, "tudo, menos o ridícu

lo". ~sse 2f8~'.men!o iusens(vel, que ~ ao constituinte deri

vado o peder de tudo fazer. glém de odioso, é hilariante.

De que. valeria a nonna constitucional que proíbe

qwlquer ~e.nd3. a,endente" ~ afetar direitos fundamentais.
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se " 1!'"j~ r"'·r:l"'.m.!:'.'1,t<)j (l.~les, o direito à segurança jwídica

dos diJ:eitc3 i,f :'tdql1iridos, -pudesse ser destruído passo a pas
so ~té !:er red1.1r.i ,~:'O ~. rrrrr05?

, :,j'~","-;:"": '1'::,. ',: '·~::slilUlC.10 (o SU:Jremo T:'ibunal

]::e'Jf;EU; i ev,= ; 'P(;ll~l!!il.i.r,de de declarar a inconstitucionalida
de de uma emenda constitucional que já ~ tomara 'texto da

Constitui~o,por ter ela violado,um direito fundamental que

nem estava insaito~te como tal. Tratava·se do

principio da anterioridade, vulnerado na Emenda Constituci

onal do IPMF. Esse prinqpio nem se encontra inscrito entre

Os diJeitos e garantias individuaiS, mas numa louvável coos

tn1~O pretoriana estendeu-se a ele a proteção contra as alte·

r&çOes constitucionais.

Com muito maior razlo, o direito adquirido'll estab1li.

dade Dlo poderá, no sistema ora em vigor, ser alterado por
via de emenda constitucional. O ano ~, § 4~, o veda.

Com toda a autoridade de respeitado jurista, JOSAPHAT

MARn>.'HO, que nustra a bancada baiana no Senado Federal,

afinnou com propriedade que -as idéias do relator sobre es

tabilidade, e outraS, resistem à atUca irritada, porque'ampa

ram o regime constitucional e direitos que nele se inserem.

Erros e excessos indefensáveis, apurados na Adrninistraç40,

1110 podem ser corrigidos com prejuízo do que é leglHm.o.

Tanto é do interesse pl1blico a eliminação de abusos, quanto

o respeito u situaçOes regulaunente constituídas. O titular de

c:Iireltos 1110 deve ser confundido com o portador de privilé

gios. saber distinguir essas situaçOes é obrigaçIo jurídica e

moral do govecnante e do legislador, para que preservem o

respeito pl1blico.·

,Assim coloc.ada nossa posição qUdlllo 3"essencial. que

é de apoio à destemida e correta ,posição do eminente rela

tOI', passamos ao exame de alguns ponnenores que nos pare

cem merecedores de reparos.

A dlsponlbllldade com remuneraçlo Irrisória.

No ponto em que afmna inexistirem óbices, no plano

da constitucionalidade, à proposta de reverem-~nos §§ 5° e

6° a jurisprod!ncia recente do Supremo Tribunal Federal s0

bre a remunera~o do servidor em disponibilidade, ao nosso
ver, e uivo melhor juíZo, merece altera~o opedoso pare-
cer, para o fim de inadmitlr-se a emenda que reduz a pouco

mais que nada a remunera~o do servidor posto em dispo

nibilidade.

O direito II disponibilidade é decorrência natural do

direito à estabilidade. Reccnhedda aquela como um direito

fundamental, por~ mesmo há de reconhecer-se o direito a

este como direito fundamental.

Assim, .se os serviços de detenninado funcionário já
nAo são n~os,mas já goza de estabilidade, ele é posto

em disponx'bllidade remunerada. Essa remuneração é integral,

pois do conttário sua situa~o se assemelharia ao do servi40r

posto em disponibilldade sem remuneração. Remunera~o

consideravelmente reduzida e remuneração nenhuma pade

cem da mesma natureza: distinguem-se da remuneração inte-

gral.

Além do mais. o pl'incípit:.::.i irredi.ltibilidade dos

vencimentos, que não pode ser ell.-tirpado da Constituição

porque ofenderia o direito adquirido. ampara a irredutibilida

de dos proventos do servidor disponível. A fmalidade da ir

redutibilidade tanto está presente no que se refere aos pre

ventos do servidor ativo como do servidor posto em dispo

nibilidade sem que ele tenha dado causa ao evento. . '

A integralidade dos proventos dos servidores que vie

rem ~ ser postos em disponibilidade é inseparável da irredu

ti~.li=-de dos vencimentos e é um direitq que constitui o es
tatuto jutídico do servidór, integrante' do complexo de direi.
tos e deveres que hoje vertebram a função pl1blic:a.

Essa integralidade dos vencimentos-proventos consti~

tu! um diJeito fundamental do servidor pl1blico, como o re

conheceu o Supremo Tribunal Federal. Não cabe distinguir

entre diJeito exp~ e direito reconhecido em construção

jurisprudencial, porque ambos são igualmente existentes e

válidos, e a ar,nbos a Constituição dá igual tratamento:

"Art. S' .

§ 'J! Os direitos e garantias expressos nesla Constitui

ç10 não excluem ouuos deconentes do regime e c\o:;

prindpios por ela adotados, ou dos tratados interna
cionais em que a RepI1blica Fedemtiva do Bmsil seja
pule."

~ preciso considerar, por outro lado, que se for permi

tido aos novos governantes pOr em disponibilidade hordas de
servidores. com vencimentos p'"Oporcionais ao seu tempo de

serviço l,ror t:'xemplc, ,:':'1 ':;;,r:~L"Tlemos de : 35 ou de 3 '35

de seu total), fácil será aos novos governantes, quando auabi

lhários e vingativos, ainda annados dos rancores da campa

nha eleitoral, criarem o caos social e a perseguição política,

irreparável ou somente reparável a posteriori.
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Pennitimo-nos ponanto sugerir ao ilustre' relator que

inclua, em seu louvado parecer, emenda supressiva que

proteja os direitos adquiridos, relativamente ~ integralidade

dos proventos.

Necessidade de lei complementar.

Outro ponto que merece reexame no primoroso pare

cer do ilustre relator diz respeito à substituição, por ele feita,

dá exigênda de lei complementar pela exigênda de simples

lei ordinária.

No caso do indso IV do art. 41 da Constituição da Re

pl1blica, consta do excelente voto do nobre relator que ~n1o

se afeiçoou ~ boa técnica de produção legiSlativa a adoção de

lei de hierarqUia complementar à Constituição para dispor

sobre critérios de desligamento de servidor pl1blico, desde

que se trata de noanas próprias do regime jutídico legal

estatutmo, disciplinadas através, de lei ordinária. A Emenda

nO 7 ajusta, pois, o processo de fonnulação da nonna regula
dora da espéde."

Pennitimo-nos ponderar que, ao contrário, as nonnas

ft"stritivas de direitos ou conducentes a graves repercussbes

:,a vida privada ou na vida das instimiçoes nào podem ser

deixadas ao alvedrio do legislador ordinário, facilmente in

fluendável por circunstândas de ocasiào.

No caso do indso IV do art. 41 essas questOCS mais

graves -lamentamos reconhecê-lo-- foram melhor sopesa

das pelo Executivo do que na Emenda do relator: previu que

o desligamento do servidor ·por necessidade da administra

ção pública. visando a redução ou reestt:Uturação de quadros"

se fIzesse nos tennos de lei complementar, aopasso que a

emenda nn 7, do relator, admite que questão tão grave como
a redução de cargos, com dispensa de servidores, se possa

fazer nos tennos de simnles lei ordinária.

Nossa proposta, quanto a esta matéria, que submete

mos à,elevada apreciação do nobre relator, é de manter-se 1!

exígênda de lei complementar para regular questão de tal m
vel de ingerêilda na vida institucional e na vida particular

dos servidores, qual seja o seu desligamento do serviço pú

blico sem,9Ue tenha dado causa para o fato. Para tal, bastaria

a retira~ da Emenda nO 7, pois ao contrário da sua justiflca

ção a matéria requer lei de grau mais elevado, o que se coa

duna com a melhor técnica legislativa e maior hannonia com

todo o texto constitucional, que exige lei complementar

sempre que a magnitude da matéria o exige.

eonslderaç6es finais.

Feitas estas propostas. valemo-nos da paciência de

nossos pares e da condescendência que tiveram P2!·.l conos

co ao emprestar-nos sua valiosa e disputada atençào. para o

fim de reiterar nossos encômios ao excelente trabalho do

ilustre relator, que valoriza a atuação parlamentar e serve de

afirmação desta~o na guarda da Constituição e do

Regimento, ao propor o afastamento de interesses particulari

zados, sobretudo quando se trata do exame de questOCS fun

damentais, como a guarda do texto e do espfrito do Estatuto

Supremo em matéria sensível como a inserta entre suas cláu

sulas imutáveis.

A inadmissibilidade das tentativas de wlneraçãO dei-"""".. . ~,

. sas cláusulas sensíveis se impOe. E esta Comisdo há de saber
zelar por sua prerrogativa de não aQlmiti-Ias.

SaIa.da Cofílissão, em 11 de outubro de 1995

Deputado UOSON BANDEIRA
PMDBITO

DECLARAÇÃO DE VOTO
DEPUTADO IVANDRO CUNHALlMA

Ar, atenções do pais w1llun-se neste momento para o Congresso
NllCillll8l. Ar, refonnas preconizadas Pelo atuaI governo, segundo suas próprias
pr6dicas, lIOIIICIIte serão viabilizadas Çom as aIterações no texto constitucional
vigente, A lIOmIll, em qualquer nível de aplicaç§o, está constituída como
paIIlICéia.

O que o governo atuai chama de reforma do Estado, já fui
deormiDada llIltes, por divezsas vezes, de reforma adminístraliva. A mudança na
forma de administrar 6, em síntese, uma instituição brasileira.

Nesta Comissio, a BJRciaçio de Propostas de Emendas à
CoostituiçlIo~ ao respeito aos limites do poder constituinte derivado, em
propor a1teraç(les no sitana jmidica assentado na Carta MagÓa, isto 6 a
COIIItitcuciona1idadc formal.

Com efeito nio me comovem, para emi1ir meu voto no exame da
PEC 173, de 1995, quaisquer razões que não sejam vincWadas ao entendimento
juridico-coosti sejam elas de naturezapolftica ou pessoal.

Agrada-me a companhia respeitosa de eminentes juristas pátrios,
cujas opinilles asseguram a garantia do Poder Constituinte originário aos direitos
adquiridos, 1lO ato jmidico perfeito e à coisa julgada, isso, sem olvidar o respeito
queJIIlIIltenho pelos que opinam dífetentcmente.

A gm:antia de observância dos direitos individuais, inscupida no § 4"
do lIrt. 60, como principio irJIuIáwl em instante dc:rivalb, é antes de tudo uma
segurança que o sistema COIISlituicional oferece. Estabelecidas as condiçlles, e
eIabondos os atos na forma disposta na coostituição, nio há que se falar em
mudanças no sta1Jls quo. AdmitHe que não seja possível prever-se o futuro,
mas a todos 6 dada a gm:antia de JIllIIIIItençIo do passado. Daí a clássica
observincia e respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico
perfeito.

A minha posição respeita IDD aprendizado acadêmico de há muito
aacntlIdo. NIo é possível ferir direito adquirido em qualquer instância nOllllllliva,
seja pela via de Decreto, de Lei ou de Emenda à Constituição. Por isso 6 que ..
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o constituinte de 1988 assegurou este respeito como clásula imutável, conhecida
agora como cláusula pétrea.

A reforma administratiVa, como convencionou-se chamar a PEC
173, padece de vícios que obstam o seu exame material.

Os direitos e garantias fundamentais, mercê das definições
constitucionais de 1988, são estabelecidos no Titulo II da Carta Magna. e
estendem-se, por conseqüência, às demais ganmtias conferidas ao cidadão e à
coletividade. E o homem cidadão oposto ao Estado leviatã.

Acompanho o voto do Relator por considerar a Pr'lpOsta de Emenda
à Constituição encaminhada', pelo Presidente da República tecnicamente
inconstitucional. .

Sala da Comissãof.
"IV~"'IJi~
~v= Cunha Lima

À vista dessas ponderações, demon!l1:ralTHle incoerentes as propostaS ele
elteraçio constItUclonel com o sistema vigente, ~ medida em que impõem afterações que
......roeItwn _ cInIItIDa e _ pdllaipl_ pO!' ele aIotldoe • _
......... _DI Igualmente disciplinados no texto co!1StitUcional, e portanto
Ineuacetfwlla de aitAIfaçio tendente à sua supressAo ou~ pela via de emenda
CClnItItucIonaI.

lstD posto, nosso voto ê pela ADMIISIBlUDADE PARCIAL da proposta de
Emenda ConstItucional ~ 173/95, ressalvadas as emendas apresentados peto Relator e
• ofenIc:idas pelos slanat6ri05 c!esta DecIaraçio de voto" à 1eIatorIa, destll'IlIdas 8

lUPIInIir osd1~ eivacIoll ele lnconstItucIonaidade, bem assim os destaqUes a
...... oferecidos no curso da discussão, com 8 mesma finallcla(.e.

5aIa da ComIssão, em de outubro de 1995.

EMENDAS APRESENTADAS
NA.COMISSÃO ESPECIAL
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lllIIIIEDl II~

1.- ESPECIAL I- -.. GEN[SIO BERNARDINO E OUTROS 01102 i
Proposta de Emenda ã Constituiçlo 173, de 1995

(Do Poder Executivo)

Acresconto-so no art. 3a da Proposta do Emonda à Const!

tuiçlo na 173, do 1995, do Podar Executivo, inciso com a aoguinte r~

daçlo, sando altarado o caput do moncionado art. 3a na forma que ~:

"Art. 3Q São acroscontados ao art. 37 da Constituiçio

Federal, ap6s o inciso XXI, três incisos, com a aoguinte redação:"

"Art. 37 .............................................
XXIV - ao exercicio de cargos ou funções públicas, 'nlo

custaados peloa cofros públicos, pormanece inaplicável

a limitaçio máxima de idado n•

JUSTIFICAÇAO

Para uma completa justiça a todos aqueles que exercem

atividades de natureza pública, por~m não custeadas pelos cofres públi

ccs. não pode ser aplicada a limitação ée idade no desempenhe de sua!:

funções, visto que não criam obrigações financeiras para os Estaoo~ e

a União. Além disso, contribuem com o seu trabalho e experiência em

benefício do público em geral, com sua melhor sabedoria na execução de

serviços que são de natureza essencialmente pública. Como ex~los, cabe

citar os tradutores públicos que hoje, mais do que nunca, desempenham

importante papel nas relações comerciais, no plano internacioal, co.o

também nas relações' pessoais que digam respeito aos direitos da cidad~

nia. Também exercem atividade pública, sem quaisquer vínculos empreg~

tlcio~ com o Poder Público, os leiloeiros oficiais, os peritos quo ~

tuam na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho, bem como outras categ~

rias, cujas atividades não sobrecarregam o erário público, em qualquer

cuateio.

Saliento-se que, a outros cargos ou funções públicas de

m.ior rolevo, a Constituiçio consagra a inexistência de limite máximo

de idado para o sou oxercício, como se verifica no art. 14, onde ae

ectabolece a idade mínima para o Presidente e Vice-Presidento da Repf

blica, Senadores, Deputados .ederais, Estaduais e Distritais, Profe!

tos, Vice-Prefoitos, Governadores e Vice-Governadores, Juiz de Paz e

Vereadoras. No art. 87, fixa-ss a idade mlni.8 para o ~inistro de E~
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tado. E. nenhu. deases casps é estabalecido li.ita .áxi~o de idade pa

ra o exerclcio da suas funçaea.

31 /10/95
D--,;;;;;;.---------_.

GENESIO BERNARDINO
ADELSON SALVADOR
EXPEDITO JUNIOR
AUGUSTO. CARVALHO
NAN SOUZA
BETINHO ROSADO
ALBERICO FILHO
SEVERIANO ALVES
VALDENOR GUEDES
EDSON SOARES'
EZIDIO PINHEIRO
ANIVALDO VALE
HUGO LAGRANHA
JAIR SIQUEIRA
CELSO DANIEL
AGNELO QUEIROZ
LUCIANO ZIÇA
GIOVANNI QUEIROZ
LIDIA GUINAN
RONIVON SANTIAGO
EDUARDO MASCARENHAS
LUIS BARBOSA
ANTONIO DO VALLE
WIGBERTO TARTUCE
SANDRO MABEL
CESAR BANDEIRA
EDUARDO BARBOSA
CARLOS MELLES
JOSE REZENDE
B. SA
CUNHA BUENO·
FERNANDO ZUPPO
SIMARA ELLERY
GERVÀSIO OLIVEIRA
NICIAS RIBEIRO
WILSON CUNHA
ITAMAR SERPA
PEDRO NOVAIS
CARLOS CARDINAL
ROBERTO JEFFERSON
VITTORIO MEDIOL!
SARAIVA FELIPE
JOAO COLACO
JOAO RIBEIRO
SERGIO GUERRA
ALVARO GAUDF-NCIO NETO
CONFUCIO MOURA
SALATIEL CARVÀLHO
ROBERTO FONTES
MAX ROSENMANN
MOISES LIPNIK
WELINTON FA~lINDES

MAURICIO REGUlA0
ALZIRA EWERTON
ENIO BACCI
BENEDITO DE LIRA
CARLOS NELSON
TALVANE ALBUQUERQUE
ADHEMAR DE BARROS FILHO
JAGUES WAGNER
PAULO TITAN

EURIPEDES MIRANDA
BENEDITO GUIMARAES
HERMES PARCIANELLO
ELISEU MOURA
ARY KARA
DELFIM NETTO
HILARIO COIMBRA
FEU ROSA
VALDIR COLATTO
EDISON ANDRINO
ANTONIO GERALDO
TELMO KIRST
Al.BERTO GOLDMAN
NEWTON CARDOSO
JOSE ALDEMIR
MALULY NETTO
PADRE ROQUE
HELIO ROSAS
BENEDITO DOMINGOS
ROBERTO PESSOA
ANIBAL GOMES
OSCAR GOLDONI
GILVAN FREIRE
FIRMO DE CASTRO
ODILIO BALBINOTTI
GEDDEL VIEIRA LIMA
FATIMA PELAES
SERGIO BARCELLOS'
MARCIA MARINHO
UBALDINO JUNIOR
SERGIO CARNEIRO
ROBERTO BRANT
COSTA FERREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
DILSO SPERAFICO
ARMANDO COSTA
JOAO !'AULO
PAES DE ANDRADE
NELSON MARCHEZAN
JOAO IENSEN
FREIRE JUNIOR
PEDRO CANEDO
CORIOLANO SALES
ANTONIO JORGE
ANTONIO BRASIL
MARCONI PERILLO
UBALDO CORREA
DARCI COELHO
LUCIANO CASTRO
ELIAS MURA0
JULIO REDECKER
JOSE FORTUNATI
SALOMAO CRUZ
MOREIRA FRANCO
NOEL DE 'OLIVEIRA
WILSON BRANCO
ALCESTE ALMEIDA
SILVERNANI SANTOS
RITA CAMATA
PAULO GOUVEA

.JOSE 'rHOMAZ NONO
SILAS BRASILEIRO
JAIME MARTINS
AFFONSO CAMARGO
UDSON BANDEIRA
GONZAGA MOTA
LAIRE ROSADO
FERNANDO LYRA
FELIX MENDONCA
JOAO HENRIQUE
J()SE BORBA
CHICO DA PRINCESA
AIRTON DIPP
.JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
WAGNER ROSSI
DARCISIO PERONDI
UBIRATAN AGUIAR
ZILA BEZERRA
LIMA NETTO
PEDRO CORREA
PAULO BORNHAUSEN
.JOAO FASSARELLA
JAIR BOLSONARO
PAULO RITZEL
MARIO DE OLIVEIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
AECIO NEVES .
AGNALDO TIMOTEO
DUILIO PISANESCHI
YEDA CRUSIUS
NAIR XAVIER LOBO
MARIA ELVlRA
CARLOS APOLINARIO
JOSE DE ABREU
NILTON BAIANO
TETE BEZERoRA
EUJACIO SIMOES
ALEXANDRE CERANTO
CARLOS SANTANA
GERSON PERES
RONALDO PERIM
MAURICIO CAMPOS
ADAe PRETTO
~OSE MUCIO HON1EIRO
LAEL VARELLA :
ROBERIO ARAUJO
JOSE GENOINO
JOSE MACHADO
BARBOSA' NETO
FERNANDO DINIZ
BONIFACIO DE ANDRADA
WILSON·CAMPOS
ROGERIO SILVA
ALEXANDRE SANTOS
LUIZ DURA0
ANTONIO FEIJAÓ···..·- --'
ROBERTO BALESTRA
RENAN KURTZ
NELSON MEURER
OSMANIO PEREIRA
SANDRA STARLING
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KOYU IHA
MARIA VALADAO
JOSE Luiz CLEROT
CHICAO BRIGIDO
LAURA CARNEIRO
ROBERTO VALADAO
JOSE PINOTTI
DOI'IINGOS OUTRA
EDSON QUEIROZ
NEDSON MICHELETI
VANESSA FELIPPE
JORGE WILSON
IVO MAINARDI
CANDINHO MATTOS
LEONEL PAVAN
CASSIO CUNHA LIMA
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JOAO PIZZOLATTI
ADROALDO STRE~K

LUIZ PIAUHYLINO
PEDRINHO ABRAO
WOLNEY QUEIROZ
RAUL BELEM
PAULO HESLANDER
PHILEMON RODRIGUES
AUGUSTO FARIAS
GONZAGA PATRIOTA
ARNON BEZERRA
NELSÓN MARQUEZELLI
LUIZ CARLOS HAULY
USHIl'ARO KAHIA
MAUO NEGROHONTE
IaRAHIM ABI-ACKEL

Fevereiro de 1997

PAULO BAUER
SILVIO TORREl?
ATILA LINS
LAPROVITA VIEIRA
PRISCO VIANA
HOMERO OGUIDO
MICHEL TEMER
PAULO PAIM
SERAFIM VENZON
FRANCISCO DORNELLES
PAULO FEIJO
DE. VELASCO
ABELARDO LUPION
MANOEL CASTRO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 229
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 231

2

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

RAIMUNDO BEZERRA
FRANCISCO DIOGENES

CLASSIFlCAÇAO
PROPOSIÇÃO DISPOSITIVO:

( ) SUPRlSSIVA ( ) SVIlS1TI1ITIVA (K )ADmvA

PECN" 173/95 ( )AGLVTINATlVA ( ) MODIFICATIVA ---
,

eMISSÃO Especial
(

AUTOR l'AJl.TID01tlF I PAGINA

,Deputado JARBAS LIMA e OUTROS PPR IRS 01 DE 02

Proposta de Emenda à Constituição 173, de 1995

(Do Poder Executivo)

Acrescente-se ao art. 3° da Proposta de Emenda à Cosntituição nO 173, de 1995,
do Poder E.xecutivo, inciso com a seguinte numeração e redação, sendo alterado o~ do

.mencionado ano 3° na forma que segue:

"Art. 3· São acrescentados ao ano 37. da Constituição Federal. após o inciso
XXI, três incisos, com a seguinte redação.

"Art. 37. . .
XXI\' • para o exerclcio ôe cargo> Ol.: r..m;;:õe, publicas. não custeaaos peiosl
cofres púbiicos. permanece inapiica'•.;:; a h;o:..a;;:ão maxllr.a de .áade."

JUSTIFICAC..\O

: ,E dt: iOGa justiça assegura: a tüCOS a~ ...e.~f que óe~er.\"oj\'em a.t:\'ldade~ ceí
lnamrezá publica. ma:; não custeada~ Deios cofre~ D~:'l::~'~l~ G e,.~erci.:ic· GC su~ co:-.tin:.l::ad,;: se;:H. . I

.:. :tação de idade. pois não criam obrigações para o Estaao Contribuem com o seu trabalho'l
xperiéncia e. em muitos casos. com sua sabeüorü. õ:<. e·,e;:.:,âc de serviços que são de natureza,
'tidamente pübiica. Devemos citar principalmeme 05 ;raj...:JCes pubiicos que hoje, mais dQ que

. nunca. desempenham um papei im;lOt1amlSsim0 na, ~e:::.:::';s não se co~erciais. no Piar,"1
·ntclnaclóna,. como tambem nas relações pessoal~. q:.:e :l:,!;"::: res:"eao aos direitos da cica:iarlÍa. :\.lérlil
eies, clIerCem também atividade pública. sem quaisquer VInculo. empregatlcios com o Poder Público,
s leiloeiros oficiais e os peritos que atuam na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho cujas
ividades não sobrecarregam o erario.
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Para outros cargos ou funções públicas de maior relevo, a Constituição consagrll
inexistência de limite máximo de idade para o seu exercicio, como se constata no ano 14, onde se

Ieee a idade mínima para o Presidente e Vice-Presidente da República, Senadores. Depu~ados
ederais e Estaduais. Prefeitos, Vice-Prefeitos. Juizes de Paz e Vereadores, No ano 87, fixa-se a Idade

para'o Ministro de Estado. Em nenhum desses casos, eestabelecido limite máximo de idade
o respectivo exercício.
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PARLAMENTAR
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JARBAS LIMA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WILSON BRANCO
WILSON BRAGA
ELIAS ABRAHAO
MAGNO BACELAR
BENEDITO DOMINGOS
CORIOLANO SALES
SARNEY FILHO
ALBERICO FILHO
MARIA ELVIRA
ADELSON SALVADOR
HERMES PARCIANELLO
ARTHUR VIRGILIO
DAReISIO PERONDI
ADYLSON MOTTA
GEDDEL VIEIRA LIMA
VALDOMIRO MEGE~

COSTA t"ERREIRA .
UBALDO CORREA
AIRTON DIPP
AUGUSTO CARVALHO
HUGO LAGRANHA
NILSON GIBSON
WILSON CIGNACHI
NILTON BAIANO
LUIZ DURA0
BONIFACÍO DE ANDRADA
FRANCISCO HORTA
JOSE MACHADO
JOSE FORTlJNATI
JAIR SIQUEIRA
TELMO KIRST
DELFIM NETTO
ADAO PRETTO
FRANCISCO DORNELLES
IBRAHIM ABI-ACKEL
OSCAR GOLDONI
ODELMO LEAO
AGNALDO . IMOTEO
LUIZ GUSHIKEN
ZAIRE REZE~',)E

ALDO REBELO
PAULO GOUVEA
CARLOS MAGNO
MENDONCA FIL.HO
FIRMO DE CASTRO

'SERGIO CARNEIRO
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
DE VELASCO
AFFONSO CAMARGO
SILA8 BRASILEIRO
CUNHA LIMA
FERNANDO ZUPPO
EDSON EZEQUIEL

JULIO REDECKER
CARI_OS CARDINAL
JAIR MENEGlJELLI
RITA CAMATA
ROBERTO VALADAO
DOMINGOS DUTRA
ANTONIO AUREL.IANO
MIRO TEIXEIRA
CIDINHA CAMPOS
JANDIRA FEGHALI
VALDIR COLATTO
NELSON MARGUEZELLI
CASSIO CUNHA LIMA
CARLOS NELSON
ALBERTO SILVA
PAULO RITZEL.
ALDO ARANTES
WELSON GASPARINI
ADROALDO STRECK
ENIO BACCI
NEDSON MICHELETI
PADRE ROQUE
ESTHER GROGSI
MARISA SERRANO
LIDIA QUINAN
SIMARA ELLERY
CECI CUNHA
ELCIONE BARBALHO
TETE BEZERRA
MARINHA RAUPP
MIGUEL ROSSETrO
ELTON ROHNELT
NELSON MARCHEZAN
WIGBERTO TARTUCE
ALCIONE ArHAYDE
NICIAS RIBEIRO
ZULAIE COBRA
PAES LANDIM
WILSON CAMPOS
PAULO PAIM
HUMBERT() COSTA
JOSE FR IT8CH
MATHEUS [,CHI1IDT
ANTONIO BRASIL
OLAVIO ROCHA
MARIA LAURA
CARLOS AIRTON
cmco VIGILANTE
VICEN1 E ARRUDA
GERSON PERES
ROLAND LAVIGNE
VALDENOR GUEDES
JORGE WILSON
MARCONI PERILLO
GJLVAN FREIRE
HELIO BICUDO

PEDRO VALADAI~ES

JOSE GENOINO
RODRIGUES PALMA
VICENTE CASCIONE
BENEDITO DE LIRA
MAURICIO NAJAR
MARCELO I)EDA
ANTONIO DO VAL.LE
REGIS DE OLIVEIRA
FEU ROSA
MARIO CAVALLAZZI
SERAFIM VENZON
SIMAO SESSIM
OSVALDO BIOLCHI
GERMANO RIGOnO
EDINHO BEZ
AGNELO QUEIROZ
LEONEL PAVAN
GENESIO BERNARDINO
ARMANDO ABILIO
PAUDERNEY AVELINO
FERNANDO GABEIRA
LUIZ MAINARDI
PRISCO VIANA
JOSE ALDEMIR
NOEL DE OLIVEIRA
JAIR SOARES
MARIA VAL.ADAO
~ENAN I<lIRTZ
EZIDIO PINHEIRO
LAURA CARNEIRO
SEVERINO CAVALCANTI
RONALDO PERIM
CUNHA BUENO
LUIZ CARLOS' HAULY
EDUARDO ,JORGE
AUGUSTO NARDES
LIMA NETTO
AYRTON XEREZ
JOSE PRIANTE
ADHEMAR DE BARROS FILHO
NEWTON CARDOSO
CONFUCIO MOURA
SARAIVA FELIPE
EDSON SOARES
MILTON TEMER
MILTON MENDES
PAULO ROCHA
IVAN VALENTE
SALOMAO CRUZ
ALMINO AFFONSO
SERGIO AROUCA
ALEXANDRE CARDOSO
EURIPEDES MIRANDA
JOSE LUIZ CLEROT
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A~Y KARA
LNACLO ARRUDA
HAROLDO LIMA
GILNEY VIANA
'ROBERTO MAGALHAES
JOSE REZENDE

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A~MANDO COSTA
JOAO THOME MESTRINHO
SERGIO MIRANDA
MURILO PINHEIRO
FATIMA P.F:LAES
LUIZ HENRIQUE

Fevereiro de 1997

ALOYSIO NUNES FERREIRA
ERALDO TRINDADE
BONIFACIO DE ANDRADE
EU..JACIO SIMOES
..JAIRO CARNEIRO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 184
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••.••••••••••••••• 202

ASSINATURAS CONFJRMADAS REPETIDAS

ALCIONE ATHAYOE
MATHEUS SC:HMIDT
ROLAND LAVIGNE
PADRE ROQUE
VALDIR COLATTO
MARIO CAVALLAZZJ:
NEDSON MICHELETI

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

REPETIDAS: 17

FRANCISCO HORTA
ANTONIO AURELIANO
LIDIA QUINAN
WOLNEY QUEIROZ
'NILSON GlBSON
I;ONFUCIO MOURA
RENAN KURTZ
SARAIVA. FELIPE
AGNELO QUEIROZ
PAUDERNEY AVELLNO

LUIS ROBERTO PONTE

~.DA KODInCATIVA

RS PMDB

3
lDé-se, à alteração proposta ao inciso n do BIt. 37 pelo BIt. 2° da
PEC 173-A/95, a seguinte redação:

-Art. 37....
n - a investidura em cargo público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e titulos
e a admissão em emprego público depende de aprovação em
processo seletivo púólico ,. JIfYTIIID, ou"~ • título.,
regulado em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado e lei de livre nomeação e exoneração.·

A alteração proposta pelo Poder Executivo ao inciso 11 visa permitir
que o ingresso em empregos públicos (que poderão estar presentes, caso
aprovado o fim da exigência de regime juridico único na administração direta,
autãrqui~e fundacional) se dê mediante processo seletivo público, que poderá,
conforme a sua intençio, ser de pro...., de título. ou de pro..... título•• No
entanto, a CCJR não àdmitiu que, enquanto não for regulado o dispositivo,
fossem realizados processos seletivos somente de título., determinando, por
meio da emenda oferecida pelo Relator ao art. 74 do ADcr, que se apliquem aos
prÔcessos seletivos as mesmas regras dos concursos públicos.

Aplicar as mesmas regras, nesse caso, significa que não poderá
haver processo ~letivo de titulo. _meDU. Isto foi julgado inadmissivel pela
CCJR. No entanto, para que se preserve a integralidade dos principios da
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moralidade e da impessoalidade, é necessário que seja inserido, no inciso fi do
art. 37, a obrigatoriedade de que processos seletivos, ao serem regulados em lei,
deverão obrigatoriamente contemplar a realização ele provas.

A adoção, em processos seletivos, de mera análise de titulos, de
alto teor de subjetividade, como instrumento exclusivo de seleção, prejudicará
irremediavelmente o princípio que determina tanto a d~mocratização do acesso
aos cargos e empregos quanto o direito do cidadão de que os cargos e empregos
públicos sejam providos sem favoritismo e pelos candidatos mais qualificados,
qualificação esta aferida de forma transparente.

A present~ emenda visa, portanto, assegurar a p~alên~ dos
principios da impessoalidade e moralidade, de modo ": que.~a eYlta~o o
ingresso discricionário e personalista de pessoas n~ SeYlÇO publi~ mediante
mera prova de titulos, o que pode significar o favorecunento de PMteg1~o:'~m a
competição iusta e transparente fiá que não há coneDnO, ao qual e mSlta a
concorrêncÍa, mas simples proceuo aeletlYO) por meio da avaliação de ~itulo.
apenas (que podem ser um simples cumeulo, u~~ carta de ~.?mendaçao,um
trabalho publicado ou qualquer outra forma subjetiva de avaliaçao).

Sala das Sessões,

(As assinaturas seguem em folhas anexasl ~

. ~lj/rv, /UW:"
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MILTON TEMER
TILDEN SANTIAGO
JOSE FORTUNATI
JOSE FR ITSCH
CHICO FERRAMENTA
PAULO BERNARDO
WALDOMIRO FIORAVANTE
,JOAO FASSARELLA
MARIO DE OLIVEIRA
PAULO DELGADO
IVAN VALENTE
JOSE MACHADO
DOMINGOS DUTRA
LUCIANO ZICA
ALCIDES MODESTO
JOAO PAULO
HELIO BICUDO
CELSO DANIEL
PAULO LIMA
PAULO ROCHA
LUIZ GUSHIKEN
CARLOS SANTANA
TELMA DE SOUZA
MARIA LAURA
SANDRA STARLING
NEDSON MICHELETI
JAIR MENEGUELLI
PAULO PAIM
HUMBERTO COSTA
CHICO VIGILANTE
EDUARDO JORGE
PADRE ROQUE
JOSE PIMENTEL
ANA JULIA
MARCELO OEDA
ADAO PRETTO
VIC PIRES FRANCO
FERNANDO FERRO
MILTON M.ENDES

NILMARIO MIRANDA
ESiHER GROSSI
JOSE AUGUSTO
GILNEY VIANA
LUIZ MAINARDI
ALEXANDRE CARDOSO
SIMAO SESSIM
WILSON CAMPOS
~)AUlO QUEIROZ
ALDO ARANTES
SERGIO CARNEIRO
INACIO ARfWDA
r\ATHEUS SCHMIDT
ALDO REBELO
GEDOEl VIEIRA LIMA
IVANDRO CUNHA LIMA
CASSIO CUNHA LIMA
EDSON e::l.EQUIEL
MARISA SERRANO
JARBAS LIMA
NILSON GIBSON
JOSE ALDEMIR
SERGIO AROUCA
GILVAN FREIRE
JOSE LUIZ CLEROT
ROBERTO PAUUNO
ARMANDO ABILIO
GIOVANNI QUEIROZ
FERNANDO LOPES
FERNANDO ZUPPO
RENAN KURTZ
AIRTON DIPP
SERGIO MIRANDA
AGNELO QUEIROZ
REDIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
JANDIRA FEGHALI
SOCORRO GOMES
ELIAS ABRAHAO

PRISCO VIANA
LIMA NETTO
FERNANDO GABEIRA
LINDBERG FARIAS
VICENTE CASCIONE
LAURA CARNEIRO
ADYLSON MOTTA
SMAIVA FEU:f'E
RITA CAMATA
CHIeAO BRIGIDO
CI.qINHA CAMPOS
ALZIRA EWERTON
JAIR SIQUEIRA
SILVIO ABREU
VILMAR ROCHA
MARCONI PERILLO
ALMINO AFFONSO
JORGE ~lNDERS

ERALDO TRINDADE
NEY LOP'l::s
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
UBALDO CORREA
CUNHA LIMA
OSVALDO BIOLCHI
EDSON QUEIROZ
CARLOS CAMURCA
ABELARDO LUPION
NELSON MARCHEZAN
IHVALDO MACARI
JOFRAN FREJAT
RICARDO IZAR
AUGUSTO CARVALHO
HAROLDO LIMA
GONZAGA MOTA
RONALDO PERUI
PINHEIRO LANDIM
LEONEL PAVAN
ROBERTO MADALHAES
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LIDI~ GUINAN
RUOEI'! I'IEDINA
JOSE THOI'IAZ NONO
CORIOLANO SALES
JOSE PINOTTI
ZAIRE REZENDE
MARCELO BA~BIERI

SERGIO GUERRA
ROBERTO VALADAO

.110I5E5 LIPNIK
MENDONCA FIl.HO
JOAO MENDES
PAULO HESLANDER
UBALOINO JUNIOR
WOLNEY QUEIROZ
JOSE CARLOS SAB01A
00l'lING05 LEONELLI
RAQUEL CAPIBERIBE
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ANTONIO JOAGUIM
WERNER WANDERER
FRANCISCO SILVA
FERNANDO LYRA
HUGO LAGRANHA
WILSON BRANCO
ANTONIO DO VALLE
FRANCISCO DORNELLES
HERCULANO ANGHINETTI
JOSE EGYDIO
FERNANDO GONCALVES
ADHEI1AR DE BARROS FILHO.
USI1ITARO KAMIA
HELIO ROSAS
CARLOS NELSON
IVO MAINARDI
MALULY NETTO
NELSON MEURER
PAULO CORDEIRO

Fevereiro de 1991

ROBERTO JEFFERSON
WAGNER ROSSI
RODRIGUES PALI1A
110ACYR ANDRADE
I1ARCIO REINALDO MOREIRA
MARIA ELVIRA
JOAO NATAL
NELSON MARQUEZELLI
EURICO MIRANDA
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ARNALDO FARIA DE SA
JOAO ALI1EIDA
FLAVIO DERZI
AUGUSTINHO FREITAS
CELSO RUSSOMANNO
LUIZ CARLOS HAULY
TUGA ANGERAMI
JAIR BOLSONARO
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REPETIDAS: :3

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDA~

JOSE MACHADO
IVANDRO CUNHA LIMA
ABELARDO LUPION

BllBKUA 8l1PRBSSIVA

Suprima-. o art. 5- da PEC n° 173-A/9S

4

o ai'ti&o 5- visa suprimir o parágrafo lOdo art. 39, que assegura
iíIOnomia de vencimetttos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas na
~ direta doa 3 Poderes. Tal supressão é fere o principio geral da
illOilomia imIerto no art. 5- da CF.

" lII'IWDetttaçio de que é com baae neste dispositivo que tem sido
prochuid.. clilltOl'Ç6es la1arias e marajás nio procede. Primeiro, porque a
pralítia de iMDomia auqurada pelo § l- do art. 39 diz respeito apenas aos
aervidorea ela "'._1etNtU dlNta. Begundo, porque, dentre todu as decillÕes
jucliciaia do STF e demais Tribunais Federais, sobressaio. a decido de que llio
...... heIet·.,.~.1I.d.r .u••atos • titulo d. illOlIOm'" Ou seja:
a aplic:ac;lo ela UIonomia depende sempre de l.i, e a falta da lei impede que seja
conéedido qualquer aumento a titulo de isonomia. Além disso, reivindicar nem
aempre aipific. conquistar. Muitas categorias de servidores reivindicam - eem
que tenham neeeuariamente direito - tratamento isonômico com outras, mas
iMO MO aipifica que obrigatoriamente terão esse tratamento. Cabendo à lei
definir quais aio as aituaç6es ilIOaô.icu, a existéncia do principio limita a
conceaaão de VaRtaeena laAct iaoll6micaa e tratamentos diferenciados para
situações que do reconhecidamente iguais.
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A supressão do dispositivo, além de atingir o conjunto dos
servidores públicos da Administração direta, ofende, diretamente, integrantes
das carreiras de que tratam os arts. 135 e 241, aos quais o texto constitucional
assegura isonomia com as carreiras juridicas (magistratura e ministério
público), a ser disciplinada em lei. Prejudica, ainda, a aplicação do disposto no
inciso xm do art. 37, que a ele se acha vinculado, demonstrando, ao cabo,
inc:onsistencia -com o sistema constitucional. Sendo decorrência do isonomia
previsto no art. 5°, o parãgrafo l° do art. 39 não pode ser suprimido sem trazer
prejuízo à aplicação da regra geral, uma vez que, como detalhamento do
principio fundamental, visa assegurar a justiça e igualdade na atribuição de
vencimentos aos servidores da Administração Direta.

Sexta-feira 1 04009

MILTON TEMER _
JOSE FORTUNATI
JOSE FRlTSCH
CHICO FERRAMENTA
PAULO BERNARDO
WALDOMIRO FIORAVANTE
JOAO FASSARELLA
MIGUEL ROSSETTO
PAULO DELGADO
IVAN VALENTE
JOSE GENOINO
DOMINGOS DUTRA
LUCIANO ZICA
JAQUES WAGNER
ALCIDES MODESTO
JOAO PAULO
HELIO BICUDO
JOSE MACHADO
CELSO DANIEL
PEDRO WILSON
PAULO ROCHA
LUIZ GUSHIKEN
TELMA DE SOUZA
MARIA LAURA
SANDRA STARLING
NEDSON MICHELETI
JAIR MENEGUELLI
PAULO PAIM
HUMBERTO COSTA
CHICO VIGILANTE
EDUARDO JORGE
PADRE ROQUE
JOSE PIMENTEL
ANA JULIA
MARCELO DEDA
ADAO PRETTO
JOAO COSER
FERNANDO FERRO
MILTON MENDES
NILMARIO MIRANDA
ESTHER GROSSI
ARLINDO CHINAGLIA
JOSE AUGUSTO
GILNEY VIANA
LUIZ MAINARDI
ALEXANDRE CARDOSO
SIMAO SESSIM
WILSON CAMPOS
SAULO QUEIROZ
JOAO THOME MESTR!NHO
ALDO ARANTES
SERGIO CARNEIRO,
INACIO ARRUDA
MATHEUS SCHMIDT
ALDO REBELO
GEDDEL VIEIRA LIMA
IVANDRO CUNHA LIMA
CASSIO CUNHA LIMA
EDSON EZEQUIEL
I1ARISA SERRANO

JARBAS LIMA
NILSON GIBSON
JOSE ALDEMIR
JOSE LUIZ CLEROT
ARMANDO ABILIO
GILVAN FREIRE

·GIOVANNI QUEIRO~

FERNANDO LOPEl:
FERNANDO ZUPPO
RENAN I<URTZ
AIRTON DIPP
SERGIO MIRANDA
AGNELO QUEIROZ
REGIS DE OLIVEIRA
JANDIRA FEGHALI
SOCORRO GOMES
ELIAS MURAD'
PRISCO VIANA
LIMA NETTO
FERNANDO GABEIRA
LINDBERG FARIAS
VICENTE CASCIONE
LAURA CARNEIRO
ADYLSON MOTTA
SARAIVA FELIPE
RITA CAMATA
CHICAO BRIGIDO
IBRAHIH ABI-ACKEL
CIDINHA CAMPOS
JAIR SIQUEIRA
SILVIO ABREU
VILMAR ROCHA
MARCONI PERILLO
ALMINO AFFONSO
JORGE ANDERS
ERALDO TRINDADE

NEY LOPES
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
UBALi.DO CORREA

CUNHA LIM
OSVALDO BIOLGHI
EDSON QUEIROZ
CARLOS APOLINARIO

DE VELASCO
NELSON MARCHEZAN
JOFRAN FREJAT
RICARDO IZAR
AUGUSTO CARVALHO

HAROLDO LIMA
GONZAGA HOTA
RONALDO PER IM
PINHEIRO LANDIM
LEONEL PAVAN

ROBERTO MAGALHAES
LIDIA QUINAN
..JOSE THOMAZ NONO

CORIOLANO SALES
MURILO PINHEIRO
ZAIRE REZENDE
MARCELO BARBIERI
SERGIO GUERRA
ROBERTO VALADAO
MOISES LIPNIK
MENDONCA FILHO
DOMINGOS LEONELLI
JOAO ME~DES

PAULO HESLANDER
UBALDINO JUNIOR
JOSE CARLOS SABOIA
RAQUEL CAPIBERIBE
WALDIR DIAS
ROBERTO FRANCA
WERNER WANDERER
FERNANDO LYRA
WILSON BRANCO
ANTONIO DO VALLE
FRANCISCO DORNELLES
HERCULANO ANGHINETTI
JOSE EGYDIO
HUGO LAGRANI-\A
FERNANDO GONCALVES
ADHEMAR DE BARROS FILHO
HELIO ROSAS
USHITARO KAMIA
CARLOS NELSON

"IVO MAINARDI
MALULY NETTO
NELSON MEURER
PAULO CORGEIRO
ROBERTO JEFFERSON

'WAGNER ROSSI
,EDSON SOARES
RODRIGUES PALMA
MOACYR ANDRADE
MARCIÓ REiNALDO MOREIRA
JOAO NATAL

:'NE:LSON MARQUEZELLI
MARIA ELVIRA
EURICO MIRANDA
:ALDYSIO NUNES FERREIRA
ABELARDO LUPION
JOAOALMEWA
FLAVIO DERZI
AUGUSTINHO FREITAS
JAIR BOLSONARO
CELSO RUSSOMANNO
LUIZ CARLOS HAULY
TUGA ANGERAMI

,SYLVIO LOPES
,TILDEN SANTIAGO
SERGIO AROUCA
RICARDO GOMYDE
RIVALDO MACARI
RUBEM MEDINA
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REPET ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

IVANDRO CUNHA LIMA
FERNANDO LOPES

BllBlfDA BUPRE88IVA

Suprima-se o art. 6° da PEC nO 173-A/95

5

o artigo 6°, com a redação que lhe foi dada pela CCJR, visa afastar
o direito dos servidores ao principio da irredutibilidade salarial previsto no
inciso VI do art. 7°, cuja extensão é garantida no § 2° do art. 39.

A supressão fere os direitos individuais assegurados pelo art. 7°
aos trabalhadores, insucetiveis de emenda com vistas à lIWl extinção, dado que
os direito sociais inserem-se entre os direitos e garantias fundamentais.

No que diz respeito a esse principio, discordamos da opinião que
considera tal previsão como redundante com a previsão de irredutibilidade de
vencimentos contemplada no Ínciso XV do art. 37. I!: sabido de todos a
dificuldade com que se constroem conceitos relativamente à administração
pública, bem como de que um dos conceitos mais ambíguos existentes é
justamente o de "venéimentos·. Ora o conceito abarca apenas o vencimento
b4sico - e é com esse entendimento que tem sido aplicado o disposto no inciso
XII do art. 37, que diz que os vencimentos dos servidores do Legislativo e
Judi;ciário não poderão ser superiores aos do Executivo - ora alcança a soma do
vencimento básico e das vantagens permanentes, sem incluir vantagens
pessoais e as relativas à natureza ou local de trabalho - e é com esse sentido que
acha-Se conceituado na Lei nO 8.852, de 1994, em vigor. A previsão de
irredutibüidade salarial tem conteúdo mais amplo, envolvendo a totalidade das
parcelas percebidas, de maneira genérica, pois saldrio é termo muito mais
concreto, equiparável, no direito administrativo, ao conceito de remuneraçdO, não
incluindo apenas as parcelas de natureza indenizatória ou excepcional (ajudas
de custo, diárias, salário-familia, etc).

Assim, para que se evite, no futuro, interpretação duvidosa quanto
ao conteúdo da proteção expressamente assegurada ao servidor, impõe-se
manter, no texto constitucional, intacto o atual § 2° do art. 39.

Sala da Comissão,

(As assinaturas seguem em folhas anexas)

MILTON TEMER
TILDEN SANTIAGO
..JOSE FORTUNATI
..JOSE FR 11 5CH
CHICO FERRAMENTA
PAULO BERNARDO
WALDOMIRO FIORAVANTE
..JOAO FASSARELLA
PAULO DELGADO
IVAN VALENTE
DOMINGOS OUTRA
LUCiANO ZICA
..JAQUES WAGNER
ALCIDES MODESTO
..JOAO PAULO
HELIO BICUDO

JOSE MACHADO
CELSO DANIEL
PAULO LIMA
PAULO ROCHA
PAULO HESLANDER
CARLOS SANTANA
TELMA DE SOUZA
MARIA LAURA
SANDRA STARLING
Ne:DSON MICHELETI
JAIR MENEGUELLI
PAULO PAIM
CHICO VIGILANTE
EDUARDO JORGE
PADRE ROQUE
PIMENTEL GOMES

ANA JULIA
MARCELO DEDA
ADAO PRETTO
JOAO COSER
FERNANDO FERRO
MILTON MENDES
NILMARIO MIRANDA
ESTHER GROSSI
JOSE AUGUSTO
GILNEY VIANA
LUIZ MAINARDI
ALEXANDRE CARDOSO
SIMAO SESSIM
WILSON CAMPOS
SAULO QUEIROZ
..10#10 THOME MESTRINHO
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ALDO ARANTES
SERGIO CARNEIRO
INACIO ARRUDA
MATHEUS "SCHMIDT
ALDO REBELO
GEDDEL VIEIRA LIMA
IVANDRO CUNHA LIMA
CASSIO CUNHA LIMA
EDSON EZEQUIEL
MARISA SERRANO
..JARBAS LIMA
..JOSE ALDEMIR
SERGIO AROUCA
GILVAN FREIRE
ROBERTO PAULINO
..JOSE LUIZ CLEROT
GIOVANNI QUEIROZ
FERNANDO LOPES
FERNANDO ZUPPO
RENAN KURTZ
AIRTON DIPP
SERGIO MIRANDA
AGNELO QUEIROZ
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
..JANDIRA FEGHALI
SOCORRO GOMES
ELIAS ABRAHAO
PRISCO VIANA
LIMA NETTO
FERNANDO GABEIRA
LINDBERG FARIAS
VICENTE CASCIONE
LAURA CARNEIRO

"ADYLSON MOTTA
SARAIVA FELIPE

'CHICAO BRIGIDO
IBRAHIH ABI-ACKEL
CIDINHA CAMPOS
ALZIRA EWERTON
..JAIR SIQUEIRA
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SILVIO ABREU
VILMAR ROCHA
MARCONI PERILLO
ALHINO AFFONSO
JORGE ANDERS
ERALDO TRINDADE
HEYLOPES
ANTONIO FEI.JAO
UBALDO CORREA
CUNHA LIMA
OSVALDO BIOLCHI
EDSON QUEIROZ
CARLOS APOLINARIO
DE VELASCO
NELSON MARCHEZAN
RIVALDO HACARI
..JOFRAN FRE..JAT
RICARDO IZAR
AUGUSTO CARVALHO
HAROLDO LIMA
GONZAGA MOTA
RONALDO PERIM
PINHEIRO LANDIM
LEONEL PAVAN
ROBERTO MAGALHAES
LIDIA QUINAN
RUBEM MEDINA
.JOSE THOMAZ NONO
CORIOLANO SALES
MURILO PINHEIRO
ZAIRE RELENDE
MARCELO BARBIERI
SERGIO GUERRA
ROBERTO VALADAO
MOISES LIPNIK
MENDONCA FILHO
DOMINGOS LEONELLI
.JOAO MENDES
UBALDINO JUNIOR
WOLNEY QUEIROZ
.JOSE CARLOS SABOIA
RAQUEL CAPIBERIBE
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WALDIR DIAS
ROBERTO FRANCA
WERNER WANDERER
FRANCISCO SILVA
FERNANDO LYRA
WILSON BRANCO
HUGO LAGRANHA
ANTONIO 00 VALLE
FRANCISCO DORNELLES
HERCULANO ANGHINETTI
.JOSE EGYDIO
FERNANDO GONCALVES
ADHEMAR DE BARROS FILHO
HELIO ROSAS
USHITARO KAMIA
CARLOS NELSON
IVO MAINARDI
MALULY NETTO
NELSON MEURER
PAULO CORDEIRO
ROBERTO ..JEFFERSON
WAGNER ROSSI

.EDSON SOARES
RODRIGUES PALMA
MOACYR ANDRADE
ARY KARA
.JOAO NATAL
ROBSON TUMA
EURICO MIRANDA
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ARNALDO FARIA DE SA
ABELARDO LUPION
.JOAO ALMEIDA
FLAVIO DERZI
AUGUSTINHO FREITAS
.JAIR BOLSONARO
CELSO RUSSOMANNO
LUIZ CARLOS HAULY
TUGA ANGERAMI
HUMBERTO COSTA
ANTONIO BRASIL
NILSON GIBSON
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ASSINATURAS CONFIRrADAS REPETIDAS

IVANDRO CUNHA LIMA
PAULO HESLANDER

REPETIDAS: 2

BllBXDA 8UPRB8SIVA 6
Suprima-se, no art. 8° da PEC nO 173-A/95, o inciso IV e os §§ 2° e
3- do art. 41, bem assim a remissão ao inciso IV constante do § 1°
e a expreasio -e não tendo sido aplicado o disposto no inciso W
constante do § 6°, renumerando-se os dispositivos remanescentes.

Os dispositivos que propomos suprimir dizem respeito à demissão
de servidores estáveis "por necessidade da administração pública, visando a
redução ou restruturaçio de quadros, bem como a adequação destes aos limites
fixados com base no art. 169, observados os critérios de desligamento
estabelecidos em lei complementar».
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Tais possibilidades praticamente extinguem a estabilidade
assegurada ao servidor público no exercicio do cargo. Relativizam mecanismo de
garantia do Estado, que é do interesse de cada cidadão, contrariando a própria
necessidade de que se assegure, cada vez mais, a continuidade administrativa e

·a proteção do servidor contra a interferéncia patrimonialista ou fisiológica. No
campo do direito comparado, esta necessidade é atendida na maior parte dos

· paises mediante a adoção de mecanismos destinados a assegurar a estabilidade
nos cargos e proteção para o servidor no seu exercício contra demissões
arbitrárias. Trata-se de garantia geral, assemelhada ao que, no tocante ã
Magistratura, é assegurado pela vitaliciedade, e indissociável do "regime de
cargo", onde o caráter efetivo do mesmo - sua permanência e indispensabilidade
- . tem como conseqüência a estabilidade do seu ocupante, desde que
.concursado. Não se trata, no entanto, de retenção absoluta e patrimonialista do

· cargo:. nas situaçõe"s legalmente previstas, por motivos disciplinares ou em
decorréncia de conduta desidiosa, pode o servidor ser demitido, mediante
processo administrativo que lhe assegure ampla defesa, ou em decorrência de
sentença judicial. No ordenamento jluidico pátrio, tais garantias acham-se em
sede de direito constitucional desde a Constituição de 1934, tendo apreSentado
sucessivos aperfeiçoamentos até adquirir a forma em vigor.

Os critérios para livre demissibilidade propostos pela PEC nO
173/95 ferem, por permitir que mediante critérios discricionários se possa
promover demissões em larga escala - ou até mesmo de forma cirúrgica • o
inciso IV do § 4° do art. 60, contrariando cláusula pétrea que se destina a
proteger a Administração Pública das ingeréncias de administradores
inescrupulosos. Permitirá a retomada do "spoils system", das derrubadas, das
varreduras, das demissões em massa de servidores por motivos os mais
diversos, travestidas sob Q rótulo de "necessidade da administração pública" ou
com ","stas à "redução de quadros" ou à "adequação aos limites fixados no art.
169". E de nada adianta a previsão de que se considere o cargo extinto e se
proíba a criação de cargo para a mesma função, pois nada impedirá que
emprego ou "função de confiança" destinado ao mesmo posto de trabalho venha
a ser criado para substituir o servidor demitido. InadlQissível, assim, a
proposição, que toma presa fácil do patrimonialismo a AdIQinistraçáo Pública,
·ofendendo principio constitucional que se insere no campo dos direitos e
garantias individuais, assegurador da moralidade pública e da proteção do
interesse público acima do dos govema,n~s.

Também afronta o principio da isonomia a proptJsta de emenda ao
art. 41, que prevê a adoção de regras düerenciadas para a manutenção da
estabilidade. Também aquela previsão, excepcionando os selVÍdores ocupantes
de cargos de carreiras "exclusivas de Estado" da perda do cargo por
necessidade de redução de quadros, é de ser inadmitida, pois estabelece
diferenciação incompativel com o sistema constitu~ionaJ. Isto posto, impõe-se,
por questão de coeréncia, inclusive, inadmitir-se a situação prevista na redação

· proposta ao inciso IV e § 3° do art. 41.

Tais alterações devem ser rejeitadas por esta Casa, por permitirem
"a dispensa sem justa causa de servidores, o que fere o principio da moralidade .
administrativa, em razão do qual é asSegurada a estabilidade ao selVÍdor
Ocupante de cargo efetivo. Em conseqüência, deve-se também suprimir o § 3°,
por ferir o princípio da isonomia, estabelecendo tratamento düerenciado entre
ocupantes de 'cargos públicos, e as demais remissões ao inciso IV constantes do
artigo proposto e dispositivos dele decorrentes, tais como o §§ 2° e 6°.

Sala da Comissão,

(As assinaturas seguem em folhas anexas)

Fevereiro 001997 .
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MILTOH TE.MER
TIL.DEN SANTIAGO
.JOSE r-01HUNATI
JOSE FR nSCH
CHICO FERRAMENTA
PAULO BERNARDO
WALDOMIRO FIORAVANTE
.JOAO FASSAREU.A
MIGUEL ROSSETTO
PAULO DELGADO
IVAN W~LENTE

JOSE GENOINO
DOMINGOS. DUTRA
LUCIANO ZICA
JAGUES WAGNER
ALCIDES MODESTO
.10AO PAULO
HELIO BICUDO
JOSE MACHADO
CEi..SO DANIEL
PAULO LIMA
PAULO ROCHA
PAULO HESLANDER
CARLOS SANTANA
TELMA DE SOUZA
MARIA LAURA
SANDRA STARLING
NEDSON MICHELET!
.JAIR MENEGUELLI
PAULO PAIM
HUMBERTO COSTA
CHICO VIGILANTE
EDUARDO .JORGE
PADRE ROGUE
.JOSE PIMENTEL.
ANA JULIA
MARCELO CEDA
ACAO PRETTO
JOAO COSER
FERNANDO FERRO'
MILTON MENDES
NILMARIO MIRANDA
ESTHER GROSSI
..JOSE AUGUSTO
GILNEY VIANA
LUIZ MAlNARO:::
MIRO TEIXEIRA
ALEXANDRE CARDOSO
SIMAO SESSIM
WILSON CAMPOS
SAULO QUEIROZ
.JOAO THOME MESTRINHO
ALDO ARANTES
SERGIO CARNEIRO
INACIO ARRUDA
MATHEUS SCHMIDT

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPIlfAPOS

ALDO REllELO
GEOOEL VIEIRA LIHA
EDSON EZEQUIEl.
HARISA SERRANO
JARBAS LIMA
NILSON GIBSON
IVANORO CUNHA LIMA

.....OSE Al.DEPtIR
....OSE LUIZ Cl.EROT
ROBERTO PIIULINO
GII.VAN FREIRE
GIOVAHHI QUEIROZ
FERNANDO t.OPES
FERNANDO ZUPPO
RENAN KURTZ
AIRTON DIPP
SERGIO HIRANDA
AGNELO QUEIROZ
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOHYDE
JANDIRA FEGHALI
SOCORRO GOMES
ELIAS ABRAHAO
PRISCO VIANA
L.IHA NETTO
FERNANDO GABEIRA
LINDBERG fARIAS
VICENTE CASCIONE
LAURA CARNEIRO
ADYl.SON HOTTA
SARAIVA FELIPE
RITA CAMATA
CHICAO BRIGIDO
IBRAHIH ASI-ACKEL
CIOINHA CAMPOS
ALZIRA EWERTON
.JAIR SIQUEIRA
SILVIO ABREU
VII.KAR ROCHA I

MARCONI PERILLO
ALMINO.AFFONSO·
JORGE ANDERS
ERALDO TRINDADE
NEY LOPEp
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
USALOO CoRREA
CUNHA LIHA
OSVALDO aIOLCHI
EDSON QUEIROZ
CARLOS APOLINARIO
DE VELASCO
NEL.SON HARCHEZAN
RIVALDO HACAR!
JOFPAH FREJAT
RICARDO IZAR
AUGUSTO CA~VALHO

HAROLDO LIMA

Sexta·Coifa 7 04013
j ;

GONZAGA HOTA
RONALOO PERU!
PINHEIRO LANDIM
LEONEl. PAVAN
ROBERTO HAGALHAES
L.IOIA QUINAN .
JOSE THOMAZ NONO
CORIOLANO SALES
JOSE PIN~TTI

ZAIRE REZENDE
MARCELO BARBIeRI
SYLVIO LOPES
ROBERTO VALAOAO
HOISES LIPNIK
HENDONCÁ FILHO
JOAO HENOES
U't.L.DINO JUNIOR
WOL.NEY QUEIROZ
JOSE CARLOS SABOIA
RAQUEL CAPIBERIBE
ANTONIO JOAQUIM
ROBERTO FRANCA
WERNER WANDERER
FRANCISCO SILVA
FERNANDO LYRA
HUGO LAGRANHA
WILSON BRANCO
ANTONIO 00 VALLE
HERCULANO ANGHINETTI
JOSE EGYDIO
FERNANDO GONCALVES
ADHEMAR DE BARROS FILHO
HELIO ROSAS
USHITARO KAHIA
CARt.OS NELSON
IVO HAINARDI
MAL.ULY NETTO
NELSON HEURER
PAULO CORDEIRO
ROBERTO JEFFERSON
WAGNER ROSSI
JORGE TAOEU HUDALEN
EDSON SOA~ES

RODRIGUES PALHA
HOACYR ANDRADE
HARCIO REINALPOHOREIRA
MARIA El.VIRA
JOAO NATAL
NELSON HARQUEZELLI
EURICO MIRANDA
ALOVSIO NUNES FERR~IRA

JOAO ALHEIOA •
FLAVIO DERZI
AUGUSTINHO FREITAS
LUIZ CARLOS HAUl,.Y
TUGA ANGERAMI
EURIPEDES MIRANDA

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••• :.· ~ ~ 171
TOTAL DE ASSINATURAS~ •••••••• ~ •••••••••••• 1F3

ASSINATURAS CONFIR"ADAS RI,iTIDAI

PAULO HESLANOER
PAULO HESLAHDER .

REPETiDAS I i'
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REGIS DE OLIVEIRA

ESPECIAL

I
~--- '1n1Ql ---

. PEC 173-A 11995

O&-se ao texto proposto para o inc. IV do art. 41 a s~

guinte redação:

"Art. 41 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • li •••••••••••••••••

IV - por necessidade da administração pública, vi

sando à redução ou reestruturação de quadros, bem como

a adequação destes aos limites fixados com base no art.

l69, observados os crit6rios de desligamento estabeleci

dos em lei complementar e respeitados os direitos adqui

ridos."

JU5T!F'!CATlV11.

A emenda apenas acrescenta à parte Final do texto a

expressão e respeitados os direitos adquiridos.

Entendemos ser a ressalva de Fundamental importância,

a Fim de que Fique expressamente consignada no dispositivo a pr~

valência dos direitos adquiridos. que a Carta enFaticamente pro-

clama (art. Sº. inc. XXXV!).

/ /
.tA

USHITARO.KAMIA
ALVARO GAUDENCIO NETO
CUNHA LIHA
JAIR BOLSONARO
HELIO ROSAS
MARCELO TEIXEIRA
MURILO PINHEIRO
SIMARA ELLERY
B. SA
ALDO ARANTES
FAUSTO MARTELLO

EURIPEDES MIRANDA
LUIZ DURA0
ABELARDO LUPION
JOSE COIMBRA
OSVALDO REIS
NOEL DE OLIVEIRA
BETO LELIS
MARQUINHO CHEDID
LEONEL PAVAN
ANTONIO 00 VALLE
CARLOS SANTANA

ERALDO TRINDADE
DARCI COELHO
ARNALDO FARIA DE SA
MARIO NEGR0l10NTE
CIPRIANO CORREIA
JOSE CARLOS VIEIRA
ELIAS MURAD
VILSON SANTINI
WILSON CIGNACHI
JOSE EGYDIO
ALEXANDRE SANTOS
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PAULO FEIJO
CIRO NOGUEIRA
SERGIO BARCELLOS
URSICINO QUEIROZ
MILTON TEMER
JOSE BORBA
JORGE WILSON
ROBERTO VALADAO
SALATIEL CARVALHO
LUCIANO PIZZATTO
HERCULANO ANGHINETTI
CONFUCIO MOURA
MARCOS MEDRADO
HERMES PARCIANELLO
JOSE LINHARES
TILDEN SANTIAGO
EDUARDO BARBOSA
EDSON SOARES
JOSE LUIZ CLEROT
SARAIVA FELIPE
LEONIDAS CRISTINO
LUIZ PIAUHYLINO
HAROLDO LIMA
SILVERNANI SANTOS
CHICAO BRIGIDO
SALVADOR ZIMBALDI
WILSON BRAGA' .
IVANDRO CUNHA LIMA
AUGUSTO NARDES
MAURO LOPES ,
LAPROVITA VIEIRA
VALDENOR GUEDES
WOLNEY QUEIROZ
JOVAIR ARANTES
ANTONIO GERALDO
ALEXANDRE CARDÔSO
ARMANDO COSTA
HOMERO OGUIDO
CARLOS MAGNO
PAULO LIMA
DANILO DE CASTRO
ADROALDO STRECK
EXPEDITO JUNIOR
PAULO RITZEL
BENEDITO DE LIRA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
AUGUSTINHO FREITAS
ADELSON SALVADOR

WALDIR DIAS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
MARIO DE OLIVEIRA
MAURI SERGIO
GENESIO BERNARDINO
ENIO BACCI
ANIBAL GOMES
OLAVIO ROCHA
SEVERIANO ALVES
RAIMUNDO SANTOS
JOAO COSER
EDSON EZEQUIEL
ZAIRE REZENDE
DELF,IM NETTO
ENIVALDO RIBEIRO
WELINTON FAGUNDES
RAUL BELEM
NEWTON CARDOSO
GERSON PERES
RENAN KURTZ
MATHEUS SCHMIDT
SERGIO GUERRA
ROBERTO ROCHA
MARCONI PERILLO
JAIME MARTINS
FIRMO DE CASTRO
PHILEMON RODRIGUES
ALCIONE ATHAYDE
BETINHO ROSADO
LUIS BARBOSA
OSMANIO PERE-lRA
FLAVIO, ARNS
JOAO MENDES
ANA JULIA'
VALDIR COLATTO
PEDRO NOVAIS
UBIRATAN AGUIAR
CASSIO CUNHA LIMA
ROBERT,o FONTES
VICENTE ARRUDA
AYRES DA CUNHA
FEU ROSA
ELTON ROHNELT
SALOMAOCRUZ
ROBERIOARAUJO
JAIR SIQUEIRA
AFFONSO CAMARGO

FERNAN,DO D!NIZ
JOAO .IAIA
ROBERTO BALESTRA
LAIRE ROSADO
FERNANDO LOPES
BENEDIT() GUIHARAES
LUIZ BUAIZ
JULIO REDECKER
AGNALDO TIMOTEO
ALBERICO FILHO
FRANCISCO DORNELLES
MUSSA DEMES
ANTONIO JORGE
LIMA NETTO
DARCISIO PERONDI
NELSON OTOCH
NELSON MEURER
SYLVIO LOPES
LIDIA QUINAN
CARLOS APOLINARIO
ROBERTO PAULINO
DUILIO PISANESCHI
ELCIONE BARBALHO
RITA CAMATA
PAES DE ANDRADE
.sICVIO TORRES
'BARBOSA NETO
JOliE ReZENDE
LÚl!IANO CASTRO
JOAO COLACO
JOSE CARLOS LACERDA
ALCESTE ALMEIDA
JOSE THOMAZ NONO
MAX ROSENMANN
WAGNER ROSSI
SER AFIM VENZON
SEVERINO CAVALCANTI
LUIZ FERNANDO
,ROBERTO PESSOA
DE VELASCO
GONZAGA PATRIOTA
WII!sON CUNHA
JOAO HENRIQUE
ARNON BEZERRA
ANTONI.() FEIJAO
HUGO LAGRANHA
REGIS QE OLIVEIRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 175
ASSINATURAS DE DEPUTADÓS LICÉNCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 223

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

ELIAS MURAD
HERCULANO ANGHINETTI
BETO LELIS
DARCI COELHO
OSVALDO REIS
MARQUINHO CHEDID
DARCI COELHO
LUIZ DURA0 ,
HERCULANO ANGHINE~TI

SERGIO BARCELLOS
CARLOS SANTANA
PAULO FEIJO
CHICAO BRIGIDO
WILSON CIGNACHI

ELIAS MURAD
LUIZ PIAUHYLINO
EDSON SOARES
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ARMANDO COSTA
ANTONIO GERALDO
IVANDRO CUNHA LIMA
RAUL BELEM
RAIMUNDO SANTOS
HERCULANO ANGHINETTI
NOEL DE OLIVEIRA
PAULO RITZEL
NEWTON CARDOSO
SALATIEL CARVALHO
PAULO LIMA
ADROALDO S"'-ECK

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

DARCI COELHO
SERGIO BARCELLOS
LEONEL PAVAN
ROBERTO VALADAO
ELIAS MURAD
JOSE BORBA
VILSON SANTINI
JOSE'LUIZ CLEROT
PAULO FEIJO
WOLNEY QUEIROZ
GENESIO BERNARDINO
ENIO BACCI,
OSVALDO REIS
HOMERO OGUIDO
CONFUCIO MOURA
B. SA
LUIZ DURA0

ADEMIR LUCAS
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IIIUllTADO EDSON SOARES eou:

[ ) SUPIlESSIVA

[J AOW11NATlVA

[J SUIlSTITUIlVA

[JNODIFICATlVA

[X) ADITIVA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se à proposta o segUinte artigo, renumerando-se os demais:

"Art. 11 O desligamento decorrente do disposto no inciso IV do art. 41
plica-se somente aos servidores públicos admitidos a Partir da data de promulgação desta

Emend8.

§ 1'; O desligamento de que trata o caplJf deste artigo poderá ser aplicado aos
\servidclfU admitidos antes da promulgaçio desta Emenda apenas para adequação do~ quadros de
pusoaI aos limites fixados na fOrma do art. 169 e somentê.áté 31 de dezembro de 1998.

§ :zo Serio observados os seguintes princípios quanto ao desligamento de que
esta artigo:

I - acloçlo de critérios objetivos; ,

I.m lei; U:- garantia de indenizaçAo aó se~idor, na forma e gradaçAo esta~lecidas

b 111 ,. extinçAo automática do~ res~os cargos, vedada a recriação do cargo
. ou de qualquer outro cargo ou emprego com atripuições semelhantes durante o periodo de
lto anou a contar da data do desligamento. . '

§ 3- O desligamento de que trata este artigo será preferencialmente precedido
do desligamento dos seguintes servidores, na ordem em que se apresentam:

I· titulares de cargos· ou funções de confiança que não ocupem
uttaneamente cargo de provimento efetivo;

" • ocupantes dos empregos previstos no inciso" do art. 37;

111 • ocupantes de cargos de provimento efetivo, não estáveis. que tenham sido
investidos sem aprovação em concurso publico de provas ou provas e títulos, com amparo nas

. . constitucionais e na legislaçAo vigente à época da investidura;

IV • ocupantes de~s de provimento efetivo, com ingresso por meio de
concurso público, em estàgio probatório, procedendo-seiriicialmente ao desligamento em áreas ou
setores escolhidos para a redução dos respectivos quadros.

JUSTIFICATIVA

. " A ~sente emenda visa a instituir alguns mecanismos de proteção aos
~ publlCOS, va~nzando-os e assegurando-Ihes direitos fundamentais, sobretudo àqueles
~reual1lm por meIO de concurso público. Ao mesmo tempo, a proposta procura viabilizar as

iCOl~.~.ias P8I1I a reforma 3dminílt"lltiva necessária à racionalizaçAo e ao equilíbrio financeiro das
ItlIStr8çõeS federal, estadual e municipal.

PARLAMENTAR.

DATA
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MILTON TEMER
MARCEt_O n:IXEIl~A

RICARDO GOMYDE
EDUARDO MASCARENHAB
CARLOS MOSCONI
ILDEMAR KUSSLER

REPETIDAS: 22

ROMEL ANUlO
HELIO ROSAS'
CAt-IOINHO MATTOS
MARINHA RAUPP
ANTONIO AURELIANO
ALCrONE ATHAYDE
BONIFACIO DE ANDRADA
RONALDO PERIM
FLAVIO ARNS
OSVALDO BIOLCHI
IVAN VALENTE
JOAO PAULO
JAIR BOLSONARO
CARLOS MELLES
VALDENOR GUEDES
ANTONIO CARLOS PANNLlNZIO
CELSO DANIEL
BETO LELIS
JOSE CARLOS SABOIA
EDSON EZEGUIEL
AIRTON OIPP
REN."lN I(URTZ
MAURI SERGIO
CHICAO BRIGIDO
ANTONIO DO VALLE
HUGO LAGRANHA
W1LSON BRANCO
EZIDIO PINHEIRO
ADELSON SALVADOR
FERNANDO LOPES
MARCOS MEDRADO.
AYRTON XEREZ
ANTONIO KANDm
PAULO GOUVEA
AGNELO QUEIROZ
FERNANDO GABEIRA
VICENT~ ANDRE GOMES
LAPROVITA VIEIRA
ALDO REBELO
LAURA CARNEIRO
FRANCISCO DORNELLES
ANA JULIA
TELMA DE SOUZA
ARNON BEZERRA
FRANCISCO HORTA
GERSON PERES
BENEDITO GUIMARAES
NILMARIO MIRANDA
NEDSON MICHELETI
ROBERTO JEFFERSON
DUILIO PISANESCHI
AECIO NEVES
ALEXANDRE SANTOS
ARNALDO MADEIRA
OSMANIO PEREIRA
EDLlARDO BARBOSA
SILVIO TORRES
RAIMUNDO SANTOS
NELSON MARQUEZELLI
SILAS BRASILEIRO
TUGA ANGERAMI

JOVAIR ARANTES
DE VELASCO
NELSON I1EURER
ITAMAR SERPA
FEU ROSA
PHILEI10N RODRIGUES

ARTHUR VIRGILIO
OLAVIO ROCHA
WELSON GASPARINI
LEONIDAS CRISTINO
FERNANDO GONCALVES

CORIOLANO SALES
ADHEMAR DE BARROS FILHO
PRISCO VIANA
IVANDRO CUNHA LIMA
MILTON MENDES
ZULAIE COBRA
MARCONI PERILLO
EURICO MIRANDA

"ERALDO TRINDADE
JOSE MACHADO
JOAO COSER
SALOMAO CRUZ
LUIS BARBOSA
MAURICIO CAMPOS
ENIO BACCI
MIRO TEIXEIRA
SERGIO CARNEIRO
ARLINDO CHINAGLIA
ANIVALDO VALE
JOSE CARLOS VIEIRA
DILSO SPERAFICO
SEVERINO CAVALCANTI
ROBERIO ARAUJO
LUIZ CARLOS HAULY
ROMMEL FEIJO
EURIPEDES MIRANDA
LINDBERG FARIAS
SIMAO SESSIM
JOSE PRIANTE
UBALDINO JUNIOR
EDISON ANDRINO
ROBERTO FRANCA
JOSE MAURICIO
SOCORRO GOMES
LEOPOLDO BESSONE
WILSON CAMPOS
INACIO ARRUDA
CELSO RUSSOMANNO
SERGIO MIRANDA
EDSON SILVA
FERNANDO GOMES
DELFIM NETTO
GILVAN FREIRE
PEDRO VALADARES
MAURO LOPES
SEBASTIAO MADEIRA
PEDRO· IRUJO
JONIVAL LUCAS
JAIME FERNANDES
USHITARO KAI1IA
YEDA CRUSIUS
ARACELY DE PAULA
RENATO JOHNSSON
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
JAIR SOARES
ALOYSIO NUNES FERREIRA
UBALDO CORREA
JOFRAN FREJAT
MARIA ELVIRA
ROBERTO BRANT
COSTA FERREIRA
FRANCISCO SILVA

ASSINA~URAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 184
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 1
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 207

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

EDSON SOARES
JOVAIR ARANTES
MAR(WINHO CHEDID
DE VELASCO
NELSON MEURER
OLAVIO ROCHA
PADRE: ROQUE
CARLOS SANTANA
TILDEN SANTIAGO
RICARDO GOMYDE
WOL.NEY QUEIROZ
FATIMA PELAES
PAULO FEIJ()
FEU ROSA
ELIAS MURAD
ARTHUR VIRGILIO
B. SA
WELSON GASPARINI
ADROALDO STRECK
LUIZ FERNANDO
JORGE ANDERS
LEONIDAS CRISTINO
JOAO LEAO
ANTONIO FEIJAO
CARLOS MOSCONI
ILDEMAR KUSSLER"
MARCIO FORTES
MARIO NEGROMONTE
ITAMAR SERPA
EDUARDO MASCARENHAS
MILTON TEMER
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
CARLOS ALBERTO
MARCELO TEIXEIRA
PHILEMON RODRIGUES
AN10N10 JOAQUIM ARAUJO
IVO MAINARDI
ROBERTO VALADAO
JOSE REZENDE
JOAO lUBEIRO
JAIR SIQUEIRA
HUMBERTO COSTA
JOSE GENOINO
VICENTE. ARRUDA

"" JAIRO CARNEIRO
MUSSA DEMES
JARBAS LIJ1A
.IOAO ALMEIDA
GIOVANNI QUEIROZ
HELIO BICUDO
NILSON GIBSON
DANILO DE CASTRO
EDUARDO JORGE
IBERE FERREIRA
ALEXANDRE CERANTO
FERNANDO GONCALVES
11ATHEUS SCHMIDT
ADYLSON MOTTA
RODRIGUES PALMA
ALDO Ar~ANTES

EDSON SOARES
()LAVIO ROCHA
PHILEMON RODRIGUES
.JAII~ SIQLlI~IRA

ANTONIO FEIJAO
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Dê-se ao ano 2° da Proposta de Emenda à Constituição N° 173, de 1995, do Poder
lEx:ea:rti'iv,o, a seguinte redaçllo, acrescentando-se alteração redacional na alinea "c" do inciso XVI do

,37 da Constituição Federal:

"Art. 2° Ê dada nova redação aos incisos II e XVI, alinea "c", do ano 37 da
\CClmstitui'çio Federal, nos seguintes termos:

Art. 37•........................................ , .

XVI· .

c) a de dois cargos de profissionais da .área de saúde, assim reconhecidos em lei,
'vos de habilitados em curso de formação superior."

JUSTIFICAÇÃO

Aatual redação da alinea "c" do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal restringe
médicos a possibilidade de acumulação de dois cargos públicos, excluindo outros profissionais da
de saúde cujas atribuições são fundamentais para o atendimento assistencial, de natureza integral,
'sto no ano 198, inciso lI, também da Constituição Federal.

Com efeito, a precariedade do atendimento á saúde ainda é um fato inconteste no
ito da sociedade brasileira. Assim, com a atual redação do dispositivo constitucional mencionado,

Administração Pública fica impedida de ampliar o campo de abrangência da assistência á saúde, não
podendo. dentre outros. contar. em regime licito de- acumulação de cargos, com odontólogos,

s,ic;Pl.ogos, enfermeiros e bioquimicos.

Para exemplificar a carência desses profissionais. tomamos como referência o caso dos
ontólogos. Ainda hoje. em grande número de cidades brasileiras, o atendimento odontológico é

restado pelos denominados "dentistas práticos", que não possuem formação técnico-científica e que.
uase sempre, atuam sem instrumental apropriado, o que compromete a qualidade da assistência
etivada e coloca em risco a saúde da população.

Dessa forma,a proposta de emenda constitucional, que ora se apresenta, pretende
instituir um novo horizonte no universo da assistência á saúde, contribuindo para a eficiência das
ações e dos serviços públicos nesse setor fundamental de atividade do Estado.

PARLA.\IE!\"TAR

DATA

EDSON SOARES
IBRAHIH ABI-ACKEL
CASSIO CUNHA LIMA
IVANORO CUNHA LIMA
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ALOO ARANTES
AECIO NEVES
I1URILO PINHEIRO
ROBERTO FRANCA

SALVADOR ZIMBALOI
..JAIR MENEGUELLI
JOVAIR ARANTEl'i
FERNANDO TORRES
MARIO NEGROMONTE
OLqVIO ROCHA
CUNHA LIMA
NILSON Gl:BSON

ROBERIO ARAUJO
CARLOS ALBERTO
ANIBAL GOMES
ROBERTO PAULINO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ARNALDO MADEIRA
NELSON OTOCH
MARCONI PERILLO
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ILDEMAR KUSSLER
EDINHO ARAUJO
YEDA CRUSIUS
Fl.AVIO ARNS
RIVAl.DO MACARI
ROBERTO SANTOS
ARTHUR VIRGILIO
ELIAS MURAD
l.AURA CAIWEIRO
SYLVIO LOPES
EDSON EZEQUIEL
ANTONIO JOAQUIM
SERGIO CARNEIRO
VICENTE ANDRE GOMES
EDUARDO BARBOSA
BENITO GAMA
ELTON ROHNELT
DOLORES NUNES
WALDIR DIAS
DARCI COEl.HO
ANTONIO ,JORGE
JOAO RIBEIRO
PAULO MOURAO
c:rRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
,JOAO NATAL
MARQUINHO CHEDID
JAIR SüARES
l"EDRO CANEDO
ROMMEL FEIJO
HERCULANO ANGHINETTT.
BETO MANSUR
MAIUf, ELVIRA
PAULO FEIJO
SERGIO AROUCA
JOSE EGYDIO
NILMARIO MIRANDA
FERNANDO GABEIRA
PEDRINHO AllRAO
TILDEN SANTIAGO I

ER,">LDO TR INDADE
ANTONIO FEIJ',O
JOSE PRIf.1NTE
IVO MAINAr~DI

EFRAIM MORAIS
AYRTON XEREZ
,JOAO MENDES
CIPRIANO CORREIA
JOAO PIZZOLATTI
GONZAGA MOTA
SEVERINO CAVALCANTI

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

JOAO COLACO
F'EU ROSA
PAES l.ANDIM
DARCISIO PERONDI
LIDIA QUINAN
CECI CUNHA
RICARDO GOMYDE
ANTONIO AURELIANO
MARIA VALADAO
JOSE F'ORTUNATI
SAUl.O QUEIROZ
MARCIA MARINHO.
VILSON SANTINI
JOAO LEAO
UBIRATAN AGUIAR
ZE GERARDO
PEDRO VALADARES
BENEDITO DOMINGOS
FERNANDO GOMES
DOMINGOS DUTRA
HILARIO COIMBRA
AB El.AR DO l.UP I'ON
FRANCISCO HORTA
JAQUES WAGNER
LUIZ CARLOS HAULY
LUCIANO ZICA
WELSON GASPARINI
HUMBERTO tOSTA
CHICAO BRIGIDO
AIRTON OIPP
SILVIO ABREU
EZIDIO PINHEIRO
WILSON CIGNACHI
HUGO LAGRANHA
CORIOLANO ·SALES
UDSON BANDEIRA
ANTONIO BRASIL
ZAIRE REZENDE
REGIS DE OLIvEIRA
CELSO DANIEl.
CONCEICAO TAVARES
PADRE ROQUE
PAULO ROCHA
JOAO PAULO
PEDRO WILSON
TEl.MA DE SOUZA
JOSE MACHADO
ARLINDO CHINAGLIA
WOLNEY QUEIROZ
MARCELO PEDA
PUIl.IO PISANESCHI
FRANCISCO DORNEl.LES
LUCIANO CASTRO
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ODELMO LEAO
VADAO GOMES
FAUSTO MARTELLO
VALDENOR GUEDES
RICARDO IZAR
NELSON MEURER
CARl.OS DA CARBRAS
ALEXANDRE SANTOS
INOCENCIO Ol.IVEIRA
RODRIGUES PALMA
EDUARDO MASCARENHAS
CORAUCI SOBRINHO
ELISEU RESENDE
WIl.SON CUNHA
JOAO MELLAO NETO
CARLOS CAMURCA
MARIO DE Ol.IVEIRA
JOSE JANENE
AFFONSO CAMARGO
'3ERMANO RIGOTTO
RAUL BELEM
MAURO LOPES
VIC PIRES FRANCO.
B. SA
ANTONIO I<ANDIR
NEWTON CI~RDOSO

MARINHA RAUPP
srMARA El.LERY
PIMENTEL GOMES
PAULO GOUVEA
SOCORRO GOMES
MIRO TEIXEIRA
'FERNANDO FERRO
MOACYR ANDRADE
LUIZ BUAIZ
JAYME SANTANA
ALZIRA EWERTON
PAUPERNEY AVELINO
DOMINGOS LEONELLI
CARLOS APOLINARIO
FREIRE JUNIOR
SILVIO TORRES
ROBERTO BRANT
ADAO PRETTO
ANTONIO GERAl.DO
CHICO FERRAMENTA
VILMAR ROCHA
JAIR"BOLSONARO

.ALVARO GAUDENCIO NETO
JARBAS LIMA
ADYLSON .MOTTA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 180
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 193

REPETIDAS: 12.

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

ROBERTO FRANCA
MURILO PINHEIRO
AECIO NEVES
CARLOS AL8ERTO
FERNANDO TORRES
NILSON GJ:BSON

MARCONI PERILLO
IBRAHIM ABI-ACKEL
PAES LANDIM
SALVADOR ZIMBALDI
CORIOLANO SALES
DOMINGOS DUTRA

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

RAIMUNDO BEZERRA
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Acrescente-se ao art. 41. da Constituição Federal, o seguinte parágrafo:

Fevereiro de 1997

". - Oi pagamentos devidos pela UniAo, Estados, Municípios e

61'110s da administnçlo indireta. em virtude de sentença judicial transitada em

julgado, decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e sóas

eomplemêntaç6es, beneracios previdenciários, indenizações por morte ou invaHdez

fundadas na responsabilidade civil serão pagos em valores atualizados até sessenta

dias da requisiçio do juízo da execução, independentemente de.· preclltório

judieiirio"•

JUSTIFICATIVA

Esta emenda restabelece o sistema anterior ao advento da Lei 8.197/91 do

Governo Collor que submeteu o pagamento das dívidas de caráter alimentício. entre as

quais ~as indenizações trabalhistas do servidor público, a um regime de precatório

judicial. prejudi~ esse SClVidor e estabelecendo também uma dupI1cidade de

procedimento para indenizar os que integram a iniciativa particular e a pública apesar de

ambos estarem regidos pela mesma CLT.

Esta proposta retoma parcialmente a questão dos precatórios judiciais à

época da revisão no que diz respeito apenas ao interesse do servidor público. O projeto

do Deputado NelSon Jobim cOI)solidou 275 propostas revisionais, tal a importância que

esse' assunto tem para o Congresso Nacional e tão gritantes e injustas as situações

existentes, confonne se depreende do Parecer 46, de 1994 RCF relativo ao Art. 100 da

CF e Art. 33 da ADCT, do Deputado Nelson Jobim.

Ao longo dos anos, a inflação tomou inconsequentes os pagamentos feitos

pela Fazenda Pública em valores nominais e não reais, não corrigidos e não atualizados.

Na sistemática em vigor antes de manifestações recentes do STF. e com a inflação

observada à época do Congresso Revisor, a estimativa feita (parecer nO 46, de 1994 

RCF, Art. 100, da Coastituiçio e Art. 33. do ADCT - Precatório Judiciário, pág.
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12) para liquidar mn crédito contra a Fazenda seria de 318 anos, exigindo 212

precatórios. A queda da inflação reduziu tais prazos substancialmente; mesmo assim,.

vários ~os ainda serão consumidos, estimando-se que, com uma lnflação de 3,5% ao

mês, rerca de 51% ao ano, a liquidaçãÓ de mn precatório, na sistemátic~ vigente

demapdaria 24 anos e cerca de 20 precatórios.

O pagamento de precatórios na sistemática atual representa um tratamento

discriminatório e injusto com os servidores públicos credores ela Fazenda Pública; além

de 'constituir caUSa de repetição sucessiva de precatórios, mesmo com a inflação

atualmente registrada, propicia acúmulo desnecessário, indesejável e sempre crescente

de processos judiciais que acabam por emperrar o próprio funcionamento da Justiça.

A C.h..tC:lS~O da eX{Ct,:ronal;C:~",;:; para os créditos trab::.1'ristas se il:1p3c para _

corrigir a interpretação restritiva de alg' .,<; órg~os, no scntidc de que a!: dívidas.
trabalhistas s50 diversa~ das. Obi"iP:Ç0':S ....menticias.. De'nais disso, 1')5 "ce;eti:=~~s"'.

servidores.de órgibs públir :'$ e p:i':::::bs, têr:; 'la ( ~r sua ,Lei básica; POi 155::, cc.;:.;.••4,
llagr::-uJte di~cr;.mjn:lção, ~iu::;L; " d..,;:;ú:ljd~, 1 ,gar por pa:catório os créditos tJ"a~;:;.;.histas.

para serv;::l~:les púlilico:ó, e::q:l::::l;':> oS'à:. iniciativa pr;vac:a os recebem ao u·<.:.';sitl:!" em

julgi1{~o a sentcllça. D...;;cab~ arg'tiír, e:n favor da :;iste:n~:ica que penaE7..r; o servicor

pt-blico, qlle se impõe a abertura cc crédito orçarncntf.r1o para efetuar o p;':t;:-;r:"n~o; tal

assertativa não encontra amp::rp na realidade ~oq'Jc, no caso de a\,ôes tn:b'~nl;~'~,

env~lvendo se!yid,ores público;; e pp.~ados, as cond~:layõcs se :uern após moro"is::bIOS
, t : ( ~

recUrsos judiciais, que se a..ra!l,!~ln ao longo de vários anos para os quais se exigcm

depósito::: em diferentes ins~~!1,:::ias; em outras p~:a\'ras, excetuadcs C&"OS de

admi:lis~mC:c.rcs púqlicos relap::v_ (lU im;>revidente-s, os ,crédi~os devidos jli se a:::h:.:rn
~ . '. \ .. ,\ ,

deposi~ado; lil.> Judiciúr:o. . ; .

A sistemática (:

estabelece o prazo de sessenta d:ü!l para cum~ rir a dccis'i) judicial, m~~ do çüe

su1!ciente para 3'; provicl~nciasadministrativas.

Esta emenda portanto exclui do regime dos precatórios apenas os créditos

do servidor público e restaura a situação anterior â Lei 8.197/91; por isso, cabe po~

Sexta-feira 7 04021
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inteiro na atual refonna administrativa. Apesar de haver vários Acórdãos do STF que

. detenninam a liquidação dos precatórios pela valor real até o final do exercício

subsequente ao da sua inscrição, "EM QUANTIAS DEVIDAMENTE

ATUALIZADAS" porque "O SISTEMA DE PRECATÓRIO VISA AO

PAGAMENTO DE DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA, DEVENDO SER.

COIBIDAS AS INTERPRET-i\ÇÕES QUE O PERPETUEM, FAZENDO

SURGm VERDADEIRAS PENSÕES VITALÍCIAS", o fato é que o servidor.

público, com o advento da Lei 8.197191 do Governo Collor, teve cerceados seus direitos

e não há porque não corrigir tal discriminação que o penaliza tão duramente.

Sala das Sessões, em

IW~.l~- .kkd
DePutado lÕfàhhn1\bi-Ã~

, PPB-MG

IBRAHIM ABI-ACKEL
AYRES DA CUNHA
GENESIO BERNARDINO
ELIAS MURAD '
IVO· MAINARDI
ZE GOMES DA ROCHA
JOSE EGYDIO
JOAO COLACO
RICARDO HERACLIO
DELFIM NETTO
DAVI ALVES SILVA
HILARIO COIHBRA
EULER RIBEIRO ...
VANESSA FELIPPE
ENIVALDO RIBEIRO,
FERNANDO LYRA
JOAO MELLAO NETO
EDSON QUEIROZ
CIPRIANO CORREIA
B. SA
RAIMUNDO SANTOS
ZAIRE REZENDE
CONFUCIO HOURA
AUGUSTO CARVALHO
PAULO PAIH
'EXPEDITO JUNIOR
MUSSA DEHES
ENIO BACCI
JOSE THOHAZ NONO
VII.SON SANTINI
FERNANDO GONCALVES
RICARDO GOMYDE
AUGUSTO FARIAS
MAURICIO REGUlA0
HARII.U GUIHARAES
ROBERTO JEFFERSON
LUIZ HENRIQUE
dOIA QUINAtol
NILSON GIBSON
LAURA CARNEIRO
DE VELASCO
SALVADOR ZIMBALDI

NAN SOUZA
DARCI COELHO
ALZIRA EWERT'ON

JOVAIR ARANTES
AROLDE DE OLI~EIRA

PAULO LIMA .
JOSE UNHARES
LAIRE ROSADO
MATHEUS SCHMIDT
FERNANDO GOMES_
HENRIQUE EDUARDO ALvES
DILCEU SPERAFICO .
ALEXANDRE CERANT6
CUNHA LIMA
JOAO PAULO'
CARLOS SANTANA
JOAO MAIA
JORGE WILSON
MURILO PINHEIRO
CIRO NOGUEIRA
SILAS BRASILEIRO
ROGERIO SILVA
WILSON BRANCO
CHICAO BRIGIDO
HAROLDO LIMA
SAULO GUEIROZ
TELMA DE SOUZA
CHICO DA PRINCESA
MARIO DE OLIVEIRA
ANTONIO JOAQUIH
BONIFACIO DE AND~ADA

SARAIVA FELIPE
VICENTE ARRUDA
PEDRO CORREA
'PAULO TITAN ..
ELIAS ABRAHAO
ARNALDO FARIA DE SA
AGNALOO TIMOTEO
LEONIDAS CRISTINO
JOSE LUIZ CLEROT
SERGIO BARCELLOS
NOEL DE OLIVEIRA .

MARCELO .. DEDA
JAIHE MARTINS
ANTONIO FEIJAO
AECIO NEVES
RONIVON SANTIAGO
JOFRAN FREJAT
SYLVIO LOPES
MARCIA. MARINHO
PEDRO VALADAREq
FREIRE JUNIOR
FERNANDO.DINIZ
PINHEIR'O' LANDIM
GONZAGA' PATRIOTA
NEWTON CARDOSO
CARLOS ÁPOLINARIO
MARCELO BARBIERI
NILTON BAIANO
RICARDO IZAR
ROBERTO CAMPOS
PRISCO iJÍANA
LUCIANO CASTRO
CARLOS AIRTON
FELIPE MENDES
UBALDINO JUNIOR
FELIX MENPONCA
SALOI1AO CRUZ
BETO LELIS
OLAVO CALHEIROS
JOSE I1ACHADO
PEDRO CANEDO
JOSE MUCIO MONTEIRO
CASSIO CUNHA LIMA
EI1ERSON OLAVO PIRES
RAUL BELEM .
VICENTE CASCIONE
VALDENOR GUEDES
I1AGNO BACELAR
ROBERTO MAGALHAES
CANDINHO MATTOS
ADAO PRETTO
ANTONIO 00 VALLE
DILSO SPERAFICO
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EDINHO BEZ
'JOAO IENSEN
PEDRINHO ABRAO
CARLOS CAMURCA
MARIA LAURA
PAULO BAUER
DOLORES NUNES
ESTHER GROSSI
AGNELO QUEIROZ
AUGUSTO NARDES
FLAVIO ARNS
RONALDO PERIM
ANTONIO GERALDO
CECI CUNHA
SIMARA ELLERY

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS

ALCESTE ALMEIDA
PAULO HESLANDER
URSICINO QUEIROZ
ZULAIE COBRA
ROMEL ANIZIO
CLEONANCIO FONSECA
LUIZ BRAGA
ORCINO GONCALVES
DUIL10 PISANESCHI
FATIMA PELAES
ELISEU RESENDE
HERCULANO ANGHINETTI
CONCEICAO TAVARES
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
WILSON CIGNACHI
ABELARDO LUPION

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 173
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 6
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 191
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JAYME SANTA~A

PHILEMON RODRIGUES
SEVERINO CAVALCANTI
IBERE FERREIRA
JOSE PIMENTEL
LUCIANO ZICA
OSVALDO REIS
SILVERNANI SANTOS
SERAFIM VENZON
JOAO FASSARELLA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
WIGBERTO TARTUCE
FRANCISCO DORNELLES
OSORIO ADRIANO
MAURICIO NAJAR
LUIS BARBOSA

REPETIDAS: 12

~SSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDÂS ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

FERNANDO GONCALVES
MUSSA DEMES
VANESSA FELIPPE
FERNANDO LYRA
GONZAGA PATRIOTA
JOAO COLAC.O:

VILSON SANTINI
DILCEU SPERAFICO
GENESIO BERNARDINO
MAGNO BACELAR
MURILO PINHEIRO
AGNELO QUEIROZ

JOAO ALBERTO
FRANCISCO DIOGENES
ALDIR CABRAL

11

NELSON BORNIER
JERONIMO REIS
MARINHA RAUPP

",""J'"

I
~PMMNA I~MDB SP.LLL

'§tlâUAõ ESPECIAL

·Ç;ADO HÉLIo ROSAS eoottGs
ltUrOl

IIIllI'UIIIVA

IIAOWmlA11VA

IIIUIIITI1UI1YA

(JMDDmCA11VA

EMENDA

No art. 3"' da propoatJI, ae:rac:eme-ae ao art. 37 da ConItituiçio o~
jpanflgrafo, pauando o dilpOlitivo • vigorar com a seguinte Ndaçlo:

-Art. 3· SIo acnIscentadoI ao art. 37 da Constituiçlo Federal os seguintes inc:lsos
I.XX1U. o§ .,., com a seguinte~:

-Art. 37 .

....................................................................., ..
5'" I~ u atividades excIullva. de Estado as compreendidas nu

..... de fiac:allzaçio tributária. segurança p(abIica, dlpIomacla, magistratura

... funç6u 8SHl'1CiaiIi JUItiÇa.

JUSTIFICATIVA

um dos objetIvoa da PEC .,. 173185 , • lIexiblIizaçIo dai reIIç6u entre o
• MUI MMdore••

Contudo. os servIdor'eI que deMnvoIvem atlvldadu excIuIIVu de Estado
..,.~ dai inger6nciu que possam conatrangI-Ios no exercIclo de lUaS fI.I1ç6eI.
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Daí a conveniêncIa de se disCliminar no próprio texto constitucional tais atividades, a cujos
!ocupantes será garantida maior proteção pelo § 3° do art. 41.

Observe-se que o próprio Poder Executivo recoMece essa necessidade no
documento "Diretrizes da Reforma do Aparelho do Estado", que serviu de base conceitual e teórica
à PEC n° 173195.

-'-'-
DATA

PARLAIolENTAIl{

HELIO ROSAS
JOAO COSER
CELSO RUSSOMANNO
JOVAIR ARANTES
RITA CAMATA
LUIZ DURA0
JOAO THOME MESTRINHO
MARINHA RAUPP
CARLOS NELSON
DANILO DE CASTRO
ROBERIO ARAUJO
EZIDIO PINHEIRO
WILSON BRANCO
ANTONIO DO VALLE
ROBERTO FRANCA
WAGNER ROSSI
CARLOS APOLINARIO
MALULY NETTO
CORAUCI SOBRINHO
NAIR XAVIER LOBO
DILSO SPERAFICO
SERGIO MIRANDA
PAULO TITAN
JOSE CARLOS COUTiNHO
EDSON EZEGUIEL
MATHEUS SCHMIDT
TELMA DE SOUZA
MARIA LAURA
TETE BEZERRA
MARCOS LIMA
NEWTON CARDOSO
JOSE ALDEMIR
NILMARIO MIRANDA
PEDRO WILSON
RENAN KURTZ
MIRO TEIXEIRA

,CELSO DANIEL
IVILMAR ROCHA
'OSVALDO BIOLCHI
ROBERTO FONTES
JULIO CESAR
MUSSA DEMES
SILAS BRASILEIRO
MARCOS MEDRADO
JAIME FERNANDES
PIMENTEL GOMES
AECIO NEVES
ELISEU RESENDE
MARCIO REINALDO MOREIRA
PEDRO VALADARES
RUBEM MEDINA
ITAMAR SERPA
EFRAIM MOf<AIS
MAURO LOPES
LAPROVITA VIEIRA
SANDRO MABEL
TUGA ANGERAMI
LINDBERG FARIAS
MAURICIO CAMPOS
GEDDEL VIEIRA LIMA
WERNER WANDERER

R'OBERTO VALADAO
PAULO HESLANDER
JOSE LUIZ CLEROT
CESAR BANDEIRA
RICARDO'GOMYDE
JOSE REZENDE
NELSON MARCHEZAN
ROBERTO BRA~T

ALBERICO CORDEIRO
FERNANDO TORRES
BENEDITO DE LIRA
VALDENOR GUEDES
FATIMA PELAES
MURILO PINHEIRO
FERNANDO GOMES
FRANCISCO HORTA
SEBASTIAO MADEIRA
UBIRATAN AGUIAR
COSTA FERREIRA
JOSE BORBA
SIMAO SESSIM
OLAVIO ROCHA
REGIS DE OLIVEIRA
PAULO LIMA
JOSE PRIANTE
ANTONIO BRASIL
INACIO ARRUDA
SIMARA ELLERY
LEONIDAS CRISTINO
SOCORRQ GOMES'
ALDO REBELO
FRANCISCO DORNELLES
ANIVALDO VALE

,ARACELY DE PAULA
DUILIO PISANESCHI
JAIRO CARNEIRO
RICARDO IZAR
PEDRO CANEDO';
NESTOR DUARTE
PAULO BERNARDO
WELSON GASPARINI
EURIPEDES MIRANDA
AROLDE DE OLIVEIRA
IVAN VALENTE
MILTON TEMER
DOMINGOS LEONELLI
CASSIO CUNHA LIMA
ALOYSIO NUNES FERREIRA
PEDRO IRUJO
PAULO PAIM
PRISCO VIANA
ARNALDO FARIA DE SA
MARGUINHO CHEDID
HERMES PARCIANELLO
AUGUSTO VIVEIROS
LUIZ GUSHIKEN
JARBAS LIMA
CIRO NOGUEIRA
JOSE TELES
CARLOS MAGNO
WILSON CUNHA

ORCINO GONCALVES
THEODORICO FERR~O

DE VELASCO
WEL'INTON FAGUNDES
RoLAND LAVIGNE
CARLOS DA CARP~AS

JOAO PIZZOLATH
CARLOS MELLES' ;.,
PEDRO NOVAIS. " ,',
MARIO NEGROMONTE
B;;;'SAIit

,' t, ,'f".

ALBERTO SILVA .
GILVAN FREIRE
MARILU GUIMARAES
SAULO QUEIROZ

,MAt.lRI SERGIO
PINHEIRO LANOi~l'

HUGO LAGRANHA
SEVERIANO ALVES
LULZ. PIAUHYLINO
NOEL DE OLIVEI~A

IVANDRO CUNHA ~IKA

DARCISIO PERONDI '
NE.Y LOPES

I PAULO CORDEIRO
'tJB'ItLDO CORREA
SALVADOR ZIMB~~DI

ANTONIO JOAQUIM AR~JO
ROBERTO SANTOS
JOAO IENSEN
EDINHO ARAUJO
MARCELO BARBIERI
ADHEMAR DE BARRO~ FI~~Q
EDSON SOARES

,Ffl,At;lCO MONTo~q.
~IGBERTO TARTUC~

JAIR SOARES
"JOSE FRITSCH,.
UJ:l:Z 'BUAIZ
~NESIO BERNARPIHO
ARNALDO MADEIRA
FÊRNANDO Dt'N'IZ
ROBERTO BALESTRA
GIOVANNI QUEIRO~

IBERE FERREIRA
NELSON MARQUEZ~~~I

MARCELO DEDA "
ROBERTO PESS6A
ANTONIO DOS q~,O~

JOAO ALMEIDA
ijONIFACIO DE .A~~
ROBSON TUMA
VITTORIO MEDIOLa
MAURICIO HAJAM
ANDRE PUCCIN~'

ZULAIE COBRA
LEOPOLDO BESaoM:
BASILIO VILL~I

PEDRINHO ABRAp
JOAO MELLAO NETO
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DILSO SPERAFICO
MARCOS MEDRADO
ANTONIO 00 VALLE
ROBERTO VALADAO
JULIO CESAR

ABIINATUlAI CONFI.MADAS••••••••••••••••••• 182
TO''''' DE AliliflATUR~.&...................... 197

."iNATURA8 CONFIRMADAS REPETIDAS

AUGUSTO VIVEIROS
ÇA$810 CUNHA LIHA
PAULO TITAN
ANTONIO DO VALLE
OLAVIO ROCHA

JOSE ALDEHIR
ITAHAR SERPA
ROBERTO FRANCA
OSVALDO BIOLCHI
MARQUINHO CHEDJ:O

.• 12 ...-~=~--"""'i--"'-~'
CLASSIFlCAÇAO --

(xJADmVA[J SUBSnTUTlVA

11 MODIFICAmA

1_1lEl'UT_'_~_"_HELI_'_._O_'ROS_'_'_~ ._'OI.II'OI
AI1IIIll
_,_._. ----1;:DO~ I

·I.NDA

~",."•.-, ICMICInte-Ie o seguinte parágrafo único ao art. 247

':'!, '..
-AlI.. 317 ~.......•.."........•..•.,.~-..-..~•..; ~ ~ ' .

• " •••~••••••••i •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...

'..........à.~ no inciIo 11 deste artigo não se aplica às
..........·.EIeIIdo.

o 1náIo·' ...,.....• __ de conv6nio de cooperação entre os entes
........~Io..MlIIiI. .....~ funç6es.

" t ' ,", '.~ - ~

..................... viIIumbra na cooperação entre os três niveis
de QCMMQ l1li -IGIIP". por .-rnpIo, nio se pode desconhecer que o

=
=:.:: , for rMnipulaclo de forma inescrupulosa pelos

OU '~ risco é tanto maior no caso das atividades
.........~ ficlW lIlldUidas do alcance do referido dispositivo.

(' dJ-)
/ ASSINAnJRA

HELIO ROSAS
CELSO RUSSOMANNO
,)OVAIFI {11~ANl'ES

RITA CAMATA'
LUIZ DURr,o
JOAO l'HOME MEBTRINHO
MARINH'1 RAUPP

CARLOS NELSON
DANILO DE CAsTRO
ROBERIOARAUJO
JvAO M~LLAO NETO
NELSON HARQUEZELLI
HAAQ~INHO CHEDID
HARCELO DEOA

ROBERTO PESSOA
ANTONIO DOS SANTOS
JOAO ALMEIDA
BONIFACIO DE ANDRADA
ROBSON TUMA
NELSON MARCHEZAN
ROBERTO BRANT
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AECIO NEVES
MAR CIO REINALDO MOREIRA

.ELISEU RESENDE
PEDRÓ VALADARES
RUBEM MEDINA
ITAMAR SERPA
GEDDEL VIEIRA LIMA
WERNER WANDERER
ROBERTO VALADAO
PAULO HESLANDER
JOSE LU:rZ CLEROT
CESAR BANDEIRA
ZULAIE COBRA
RICARDO GOMYDE
WELSON GASPARINI
EURIPEDES MIRANDA
AROLDE DE OLIVEIRA
IVAN VALENTE
MILTON TEMER
DOMINGOS LEONELLI
ALOYSIO NUNES FERREIRA
PEDRO IRUJO' .
HUGO LAGRANHA
SEVERIANO ALVES
OLAVIO ROCHA
LUIZ PIAUHYLINO
NOEL DE OLIVEIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
DARCrSIO PERONDI
NEY LOPES
CIRO NOGUEIRA
CARLOS MAGNO
WILSON CUNHA
JOSE TELES
ORCINO GONCALVES
THEODORICO FERRACO
DE VELASCO
ROLAND LAVIGNE
WELINTON FAGUNDES
CARLOS DA CARBRAS
JOAO PIZZOLATTI
CARLOS MELLES
PEDRO NOVAIS
MARIO NEGROMONTE
B. SA
ALBERTO SILVA
GERSON PERES
ROBERTO MAGALHAES
ADYLSON MOTTA
MAURICIO REQUIAO
JAIR BOLSONARO
NILSON GIBSON
KOYU IHA

.HOMERO OGUIDO
DILSO SPERAFICO
MAURICIO NAJAR
VILMAR ROCHA
ROBERTO FONTES
JULIO CESAR

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

HUSSA Ot~E~ ..•.
SILAS BRASILEIRO
MARCOS MEDRADO
JAIME FERNANDES
PIMENTEL GOHES
ALBERICO CORDEIRO
FERNANDO' TORRES
BENEDITO DE LIRA

·VALDENOR GUEDES
FATIMA PELAES
HURILO PINHEIRO
FERNANDO GOMES
CASSIO CUNHA LIMA
GILVAN FREIRE
MARILU GUIMARAES
SAULO QUEIROZ
PAULO TITAN
HAURI SERGIO
ANTONIO DO VALLE
PINHEIRO LANDIM
EDSON SILVA
PAULO PAIM
PRISCO vIANA
ARNALDO FARIA DE SA
HERMES·PARCIANELLO
AUGUSTO VIVEIROS
LUIZ GUSHIKEN
JARBASLIHA ' .
WILSON BRANCO

NAIR XAVIER LOBO
DIL.CEU SPERAFICO
VITTORIO MEDIOL.I
SERGIO MIRANDA
JOSE CARL.OS COUTINHO
EDSON EZEQUIEL.
MATHEUS SCHMIOT
TELMA DE SOUZA
MARIA LAURA
TETE BEZERRA
ANDRE PUCCINEL.LI
MARCOS LIMA
JOSE AL.DEM:J;R
NEWTON CARDOSO
NIL.MARIO MIRANDA
IiEDRO WIL.SON
RENAN KURTZ
MIRO TEIXEIRA
CELSO DANIEL
EFRAIM MORAIS
HAURO L.OPES
LAPROVITA VIEIRA
SANDRO MABEL
TUGA ANGERAMI
LINDBERG FARIAS
MAURICIO CAMPOS
L.EOPOLDO BESSONE
FRANCISCO HORTA
SEBASTIAO MADEIRA

PcvemlO de 1997

UBIRATAN AGUIAR
COSTA FERREIRA
JOSE BORBA
SIMAO SESSltI
REGIS DE OLIVEIRA
PAULO LIMA
JOSE PRIANTE
ANTONIO BRASIL
INACIO ARRUDA
SItiARA EL.LERY

·L.EONIDAS CRISTINO
SOCORRO GOMES
ALDO REBELO
FRANCISCO DORNELLES
ANIVALDO VAL.E
ARACELY DE PAULA
DUXLIO PIS~NESCHI
JAIRO CARNEIRO
RICARDO IZAR
PEDRO CANEDO
NESTOR DUARTE
PAULO BERNARDO
GENESIO BERNARDINO
ARNALDO MADEIRA
PEDRIN~IO ABRAO
FERNANDO DINIZ
OSVALDO BIOlcm
BASIL.IO VIL.lANI
ROBERTO BALESTRA
GIOVANNI QUEIROZ
IBERE FERREIRA
ROBERTO FRANCA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
EDSON SOARES
FRANCO MONTORO
WIGBERTO TARTUCE

. JAIR SOAR ÉS
. JOSE FR ITSCH
. LUIZ BUAIZ

P·AUL.O COR bEIRO
UBALDO CORREA
SALVADOR ZIHBAL.OI
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ROBERTO SANTOS .
JOAO IENSEN
EDINHO ARAUJO
MARCELO BARBIERI
WAGNER ROSSI
CARLOS APOL.INARIO
MALULY NETTO
CORAUCI SOBRINHO
';OAO. COSER

...........
ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 19.
rOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 2104

"I.INATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 24

MARGUINHO CHEDID
PAULO TITAN
CASSIO CUNHA LIMA
JOSE AL.DEMIR
JULIO CESAR
AUGUSTO VIVEIROS
JARBAS LIMA
GERSON PERES

ROBERTO MAGALHAES
ADYLSON MOTTA
JARBAS LIMA.
MAURICIO REGUlA0
JAIR BOLSONARO
NIL.SON GIBSON
KOYU IHA
HOI1ERO OGUIDO

MARCOS MEDRADO
ANTONIO DO VAL.L.E
OLAVIO ROCHA
NEY L.OPES
ITAMAR SERPA
ANTONIO DO VALLE
ROBERTO FRANCA
B. SA
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AUTOR

iOEPl'TAOO HÉLIO ROSAS c outros

,
I,

I- JUSTJFICATIVA
-I
i
! A AdmlnlstraÇÁO Tributãl'ia. caracterizada como núcleo estratégico pelas Diretnzes
Ida Refo:ma do Apatelno do EstadO. neceSSita de um regime pr6pno que lhe pennlta desempenhar
ICem IsençãO e autonOlTlla suas funç6es.
I' .
I No momento em que se discute e se definem novas regras para a AdministraÇão
IPúbllea em gentl, ê COOVIlf1NllUe _que se garanta à AdmiOlstraçio Tributãria proteção conua
jpress6es e rngere.'11CIU ele eodlI oRlem. Para tanto. além de assegurar auronoml8 adlnÍnlltrallVa e
lfínanceil'a às InItitUiÇ6es que atuan\ na área tributaria. é preetsO também garantir um regune pr6prio
ipara a Classe fISCal. CUjas atMd8áes são indiscutivelmente'exclusiVas de Estado.

·1 -, .

I
\ lconstltuir;âo:
t
.1

i
L
I

l
'I'
':.;
'I·'

EMENDA

No art. 3- da proposta. acrescente-se o seguinte inCiso XXIV ao art. 37 da

"Art. 37 ..

XXIV • à Adminis1t8çâo Tributária. cUJa Classe fiscal desenvolve atividades
eXClusIvas de EstadO. é assegurada autonomia administratiVa. funCIonaI e
financeira. na forma definida em lei complementar."

I
I·
I

OAT....

!
. i

. !----_--:=:.::_"'"-----------_-..:===:....-_---;--

...JO'JNrl~: ;:,í~ANTC::

I~ I"r ta.. :-~,",N?t" ;'"1

LUIZ DlJi~I;C

JOA(, TI-IO:i[ MECHI~ INlIO
t1ArnNHr., RAUPP
CAr·:,-O!:; NELSON
D:.t1HU·' DE: CAÇiTR(1
f~ CoCEi? I (;1 1~,r~AU,j()

NELt;ON MriRC:l-Ie::;,N
I~OBErno BRAN";
~LBERICO CORDEIPO
n:RNANIJO ·iPRRE:;
BE:NE[)IT()~DE LIIU.
V,;LDENOR GUE[)ES
FATIMA PELAE5
MlJRILO PINHEIRO
FERNI.NDO GOMES
CASSIO CUNHA LIMA
GILVAN FREIRE
M,~RILU r;,tJ,[M;1R~.E~:

PAULO TITAN
MAUR1 SERGIO
ANTONIO DO VALLE
PINHEIRO LANDIM
EDSON SILVA.
GEODEL VIEIRA LIMA
WE:RNER WANDERER
ROBERTO VALADAO
PAULO HESLANDER
JOSE LUIZ CLEROT
CESAR BANDEIRA
ZULAIE COBRA
RICARDO GOMYDE
JOSE REZENDE
MARCOS MEDRADO
JAIME FERNANOES
PIME:NTEL GOMES
AEcro NEVES
MARCIO REINALDO MOREIRA
ELISEU RESENDE
PEDRO VALADARES
RUEEM MEDINA

ITAMAR SERPA
FRANCISCO DORNELLES
ANIVALDO VALe
ARACCLY DE PAULA
DUILIO PISANESCHI
JAIRO CARNEIRO
RICARDO IZAR
PEDRO CANEDO
NESTOR DUARTE
PAULO BERNARDO
GENESrO BERNARDINO
ARNALDO MADEIRA
PEDRINHO ABRAO
FERNANDO OINIZ
OSVALDO BIOLCHI
BASILIO VILLANI
ROBERTO BALESTRA
GIOVANNI QUEIROZ
IElERE F'ERREIRA
DILSO SPERAFICO
EFRAIM MORAIS
MAURO LOPES
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LAPROVITA VIEIRA
SANDRO MABEL
TUGA ANGERAMI
LINDBERG FARIAS
MAURICIO CAMPOS
GERSON PERES
ROBERTO MAGALHAES
ADYLSON MOTTA
JARBAS LIMA
.MAURICIO REQUIAO
JAIR BOLSONARO
NILSON GIBSON
KOYU IHA
HOMERO OGUIOO
WELINTON FAGUNDES
CARLOS DA CARBRAS
..101'40 PIZZOLATTI
CARLOS MELLES
PEDRO NOVAIS
MARIO NEGROMONTE
B. SA
ALBERTO SILVA
AUGUSTO VIVEIROS
HUGO LAGRANHA
SEVERIANO ALVES
OLAVIO ROCHA
LUIZ PIAUHVLINO
NOEL DE OLIVEIRA
JOSE ALDEMIR
IVANDRO CUNHA LIMA
DARCISIO PERONDI
NEY LOPES
JULIO CESAR
CIRO NOGUEIRA
WILSON CUNHA
CARLOS MAGNO
JOSE TELES
ORcíNO GONCALVES
THEOOORICO FERR~CO

DE VELASCO
ROLAND LAVIGNE

DIÁRIODA CÂMARA DOS bEPt1I'AIiDI

WELSON GASPARINI
EURIPEDES MIRANDA
AROLDE DE OLIVE~RA

IVAN VALENTE
MILTON TEMER
DOMINGOS LEONELLI
ALOYSIO NUNESf:"ERREÍRA
PEDRO IRU.JO
REGIS DE OLIVEIRA
PAULO LIMA
JO~E PRIANTE:
AIRTON OIPP
INACIO ARRUDA
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
ALDO REBELO
LEOPOLDO BESSONE
FRANCISCO HORTA
SEBASTIAO MADEIRA
·UB IRATAN AGUIAR
COSTA F'ERREIRA
JOSE BORBA
SIMAO SESSIM
JOAO MELLAO NETO
NELSON MARQUEZELLI
MARQUINHO CHEDID
MARCELO DEDA
ROBERTO PESSOA
ANTONIO DOS SANTOS
JOAO ALMEIDA
BONIFACIO c: ANDRADA
ROBSON TU MA
MIRO TEIXEIRA
CELSO DANIEL
MAURICIO NAJAR
VILMAR ROCHA
ROBERTO FONTES
MUSSA DEMES
SILAS BRASI~EIRa
MAR IA LAURA .
TETE BEZERRA
ANDRE PUCCINELLI

;fc~del997

MARCOS LIMA
NEWTON CARDOSO
NILHARIO MIRANDA
PEORO WILSON
RENAN KURTZ

.NAIR.XAVJ:ER LOBO
DIlcEU SPERAFICO
VITTORI" MEDIOLI
SERGIO MIRANDA
.JOSE CARL~S COUTINHO
EDSON EZEQUIEL
l'IATHEUS SCHttIDT
Tl!I..riA DE SOUZA
PAULO PAIM

. PRISCO VIANA
ARNALDO FARIA DE SA
HERl'IES PARCIANELLO
LUIZ GUSHIKEN
EZIDIO PINHEIRO
WILSON BRANCO
ROBERTO FRANCA
WAGNER ROSSI
CARLOS APOLINARIO
MALULY NETTO
CORAUCI SOBRINHO
AbHEM~· DE BARROS FILHO

• EDSON SOARES
FRANCO MONTORO
~IGBERTO TARiUCE
JOSE FR ITSCH
LUIZ BUAIZ
PAULO CORDEIRO
UBALDO CORREA
SALYADOR ZIMBALDI
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO

. .JOM IENSEN
EDINHO ARAUJO
HARCELO BARBIERI
.:JOAo COSER

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••••••••• ~ •••• 1~e
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 2.4

ASSINATURAS CONFIR"AOAS REPETIDAS

REPE:'tIDASI 16

14

MARCOS MEDRADO
CASSIO CUNHA LIMA
ANTONIO DO VALLE
OLAVIO ROCHA
OSVALDO BIOLCHI

JULIO CESAR
.JOSE ALDEMIR
PAULO TITAN
MARQUINHO CHEDID
AUGUSTO VIVEIROS
ROBERTO VALADAO

;JAflBAS LIMA
·ANTONIO DO VALLE
B. SA
ROBERTO FRANCA
ITAMAR SERPA

Acresce.ta O.'" ,...DliJ3d,... t,.i•••r....

EMENDA NO

o art. 75, a ser am_iMIO" Ale dIs~
Constitucionais Transitórias, a que se refere o~. 10 da PEC n· 113195, terá a
seguinte redação: .



D:OOUOOA CÂMARA DOS DEPUTADOS

"Art. 75 - Os proventos da inatividade dos agentes
públicos ou as pensões, que lhes forem correspondentes, obedecerão ao'
teto remuneratório previsto no art. 250, vedada a percepção ou
manutenção de excesso a qualquer título."

O Art. 75, a ser acrescentado ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. a que se refere a PEC 173/95. terá um parágrafo
único. com a seguinte redação:

Art. 75 .

"Parágrafo Único - Em qualquer hipótese, a
redução' de' remuneração ou de proventos somente se dará para se

, proceder à adequação ao teto remuneratório previsto no Art. 250."

JUSTIFICATIVA

A redação, ora sugerida, liquida com os maraJas,
sem, todavia, liquidar, indiscriminadamente, com a vida da grande maioria dos
aposentados e pensionistas. Os aposentados, só pelo fato de serem inativos, não
podem ser confundidos com a casta de privilegiados que percebem valores
superiores.aos atribuídos ao Chefe da Nação. Já que a proposta do Executivo
elegeu, com o acréscimo do art. 250,' como teto remuneratório, para os
servidores ,ativos, a remuneração do Presidente da República, é de inteira
justiça que O mesmo teto deve, também, ser observado para os aposentados e

. pensionistàs.

Não é justo que o servidor, após 35 anos de serviço,
ao ingressar na inatividade, perca, por exemplo, abruptamente, a gratificação
adicional por quinquênio de serviço público, legitimamente conquistada ao
longo de sua vida pública Pior, ainda, a situação dos que já se aposentaram e
que terão os seus proventos reduzidos, mesmo que percebam proventos
irrisórios. Basta que esses proventos sejam um centavo superior, ao vencimento
do servidor em atividade, para que sofram o corte constitucional.

Bem de ver é que a bússola norteadora da Refonna
Administrativa não pode ser a de transfonnar a aposentadoria num verdadeiro
.flagelo ou. castigo para o servidor público e, sim, para corrigir as distorções
salariais que se convertem, em vários casos, em autênticos "abusos
adquiridos". É inadmissível, pois. que, a pretexto de se acabar com os
"marajás". apontados pel~r.nidia, se atinjam os proventos, muitas vezes pouco
superior a dois salários-mfuiiIios, de humildes servidores, que nada têm a ver
com os chamados "altos salários".

,.. '.-, ., . ., ~

Se é necessário reduzir ou cortar. para se acabar com
os vencimentos escandalosos, é mais que necessário que se faça com critério

justo. E o critério eleito é o estabelecido no art. 250, a ser acrescentado à
Constituição, que fixa o teto remuneratório.

'4. ":

Obedecido o teto remuneratório do art. 250, ninguém,
seja ativo ou inativo ou pensionistas, irá perceber ou continuar percebendo

Sexta-feira 7 04029
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além desse teto. E a fmalidade da relação, aqui sugerida, é a de fazer com que
esse teto prevaleça, sem qualquer discriminação, para qualquer agente público.
Em última análise, é hannonizar o texto do art. 75 com a redação do art. 250,
ambos a serem acrescentados à Carta Magna da República, por proposta do
Poder Executivo.

Sala da Comissão, em de de 1995.

NAIR XAVIER LOBO
LUIZ FERNANDO
HOMERO OGUIDO
LEUR LOMANTO
OSVALDO BIOLCHI
NELSON MEURER
JOAO NATAL
ORCINO GONCALVES
EFRAIM MORAIS
ENIVALDO RIBEIRO

. NESTOR DUARTE
JOAO LEAO
LUIZ DURA0
SILVERNANI SANTOS
PEDRO CANEDO
ARACELY DE PAULA
JAIR SIGUEIRA
ROBERTO MAGALHAES
IBRAHIM ABI-ACKEL
ANIVALDO VALE
DILSO SPERAFICO
OSCAR GOLDONI
WALDOMIRO FIORAVANTE
ALBERTO GOLDMAN
PEDRO WILSON
WIGBERTO TARTUCE
ROBERTO PESSOA
ROBERTO FONTES
OSVALDO COELHO
MUSSA DEMES
JULIO CESAR
PAUDERNEY AVELINO
FRANCISCO RODRIGUES

'ROBERIO ARAUJO
DARCISIO PERONDI
OLAVIO ROCHA
UBALDO CORREA
JOSE GENOINO
YEDA CRUSIUS
CELSO DANIEL
IVAN VALENTE
FERNANDO GOMES
PAULO GOU'JEA
MAURO LOPES
CORIOLANO SALES

JOSE TUDE
VILSON SANTINI
JOAO PIZZOLATTI
FRANCISCO HORTA
SILAS BRASILEIRO
ALCIONE ATHAYDE
ROMEL ANIZIO

FRANCISCO SILVA
ADAUTO PEREIRA
JOVAIR ARANTES
PEDRINHO ABRAO
FERNANDO GABEIRA
CARLOS APOLINARIO
FERNANDO LYRA
HUGO LAGRANHA
JOSE REZENDE
WAGNER ROSSI
MARCELO DEDA
MAURICIO REGUlA0
NELSON MARCHEZAN
REGIS DE OLIVEIRA
FEU ROSA
ANDRE PUCCINELLI
FREIRE JUNIOR
JOSE TELES
RUBEM MEDINA
JOSE BORBA
JOSE LUIZ CLEROT
SANDRO MABEL
RICARDO HERACLIO
HERCULANO ANGHINETTI
CUNHA LIMA
DUILIO PISANESCHI
ODILIO BALBINOTTI
ALEXANDRE CERANTO
DE VELASCO
MARCONI PERILLO
NELSON OTOCH
ANTONIO BRASIL
SIMAO SE5SIM
SAULO QUEIROZ
JAYME SANTANA
MARISA SERRANO
ZE GOMES DA ROCHA
GIL.VAN FREIRE
LUIZ -BRAGA
JAIME MARTINS
ZULAIE COBRA
PAES LANDIM
JAIR SOARES
JOSE CARLOS VIEIRA
VICENTE CASCIONE
ALEXANDRE SANTOS
JOAO PAULO.
WAGNER SALUSTIANO
CANDINHO MATTOS
JOSE MACHADO
LEONEL PAVAN
IBERE FERREIRA

HUGO BIEHL
HILARIO COIMBRA
VICENTE ANDRE GOMES
BARBOSA NETO
IVANDRO CUNHA LIMA
ABELARDO LUPION
WERNER WANDERER
PEDRO CORREA
JOSE CHAVES
LUCIANO CASTRO
PAULO BAUER
BENITO GAMA
SEVERINO CAVALCANTI
JOSE ALDEMIR
NAN SOUZA
MARIO CAVALLAZZI
JANDIRA FEGHALI
WALDIR DIAS
FERNANDO ZUPPO
EDSON EZEQUIEL
MIRO TEIXEIRA
LIDIA QUINAN .
CARLOS ALBERTO
HERMES PARCIANELLO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
MARQUINHO CHEDID
EDUARDO MASCARENHAS
RICARDO BARROS
LUIZ MAINARDI
FERNANDO GONCALVES
CIDINHA CAMPOS
BETO LELIS
CESAR BANDEIRA
ANTONIO DO VALLE
MARIO NEGROMONTE
VALDIR COLATTO
GIOVANNI QUEIROZ
ANTONIO BALHMANN
OLAVO CALHEIROS
EURIPEDES MIRANDA

,JARBAS LIMA
MOREIRA FRANCO
RIVALDO MACARI'
INACIO ARRUDA
MICHEL TEMER
CARLOS CAMURCA
NELSON MARQUEZELLI
UBALDINO JUNIOR
ARMANDO ABILIO
BETINHO ROSADO
ALDO ARANTES
CIRO NOGUEIRA
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HARILU GUIMARA~S

RUBENS COSAC
JOSE HUCIO MONTEIRO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
ANTONIO JOAQUIM
GONZAGA PATRIOTA

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

VALDOMIRO MEGER
LINDBERG FARIAS
GERSON PERES
EZIDIO PINHEIRO
ROBERTO BRANT
HELIO ROSAS
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DILCEU SPERAFICO
PEDRO IRUJO
ARNALDO FARIA DE SA
GERMANO RIGOTTO
AECIO NEVES
ELIAS ABRAHAO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 174
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 214

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 38

WALDOMIRO FIORAVANTE
PAULO GOUVEA
PEDRINHO ABRAO
FERNANDO GABEIRA
OLAVIO ROCHA
ROBERIO ARAUJO
FRANCISCO RODRIGUES
JAIR SIQUEIRA
PEDRO CANEDO
WIGBERTO TARTUCE
LUIZ DURA0
ROBERTO FONTES

JOAO PIZZOLATTI
HERCULANO ANGHINETTI
PAUDERNEY AVELINO
LEUR LOMANTO
ANIVALDO VALE
OSVALDO BIOLCHI
FREIRE JUNIOR
ALEXANDRE CERANTO
OSCAR GOLDONI
DILSO SPERAFICO
ANDRE PUCCINELLI
ODILIO BALBINOTTI
JULIO CESAR

MARCONI PERILLO
BARBOSA NETO
OSVALDO BIOLCHI
WALDIR DIAS
BETINHO ROSADO
NELSON MARGUEZELLI
VEDA CRUSIUS
JANDIRA FEGHALI
ANTONIO DO VALLE
GILVAN FREIRE
NELSON OTOCH
HOMERO OGUIDO
LEUR LOMANTO

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

- RICARDO RIGUE
- FRANCISCO DIOGENES

I
,1ftSJCI7

/"'5 ]

I~

pE:C 173-A
II UIt!SIW
I I -.urtIlma

ICIIISSII ESPECIAL

MIIlI
~~ REGIS DE OLIVEIRA

15 -·IWUFDQA~

" lISTI1IIma I UDlmlllE .•
I JDUZW,.

tA_JlIIO -IF - "'IIIA :1
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Acrescente-se um art. 14, renumerando-se o atual, com

a seguinte redaç~o:

"Art. 14. O disposto no art. 41, inciso IV, s6 se apl!

cará aos servidores admitidos a partir da promulgação desta Emenda,'

ressalvada a hip6tese de desligamento destina~o a dar cumprimento

aos limites de despesa de pessoal ativo e inativo estabelecidas na

forma do art. 169 desta Constituição, até 31 de dezembro de 1998.

§ 19 A exoneração por excessa de quadros s6 será

admitida me~isnte indenização, na forma e gradação estabeiecidas' &m

lei, devendo obedecer a critérios objetivos e implicar a extinção a~

. tomática do cargo ocupado ~elo servidor.



04032 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, fica ve-

dada a recriação do cargo extinto, de emprego ou função com atribui

ções semelhantes pelo período de quetro anos, contados da data do

dasligamento definitivo do servidor, sob pena de nulidade do ato

ex~narat6rio e punição da autoridade por ele responsável por impro

bidade administrativa, nos termos da lei.

§ 39 As exonerações por excesso de quadros inci-

dirão sobre servidores não concursados ou que não alcançaram ainda

a estabilidade na mesma atividade funcional objeto da redução de

quadros.

JUS T I F I C A T I V A

o texto da emenda e praticamente o mesmo acordado en-

tre o Governo, atraves de a~s Lideranças, e integrantes Oa

Comisaão de Constituição e Justiça e de Redação, por ocasião do

exame da admissibilidade da PEC por aquele Orgão Técnico.

'A rigor, há apenas duas alterações em relação ao refe

rido Acordo: 1) restringe as exonerações por excesso de quadros a

servidores não concursados ou ainda não estáveis; 2) prevê a nulid~

de do ato exoneratório, com a responsabilização da autoridade que o

expedira, por improbidade administrativa, na hip6tese de recriação

do cargo, emprego õu de função com atribuições semelhantes ao do

cargo em qua houva o desligemento do servidor.

No mais, a proposta apenas reproduz o texto objeto do

entendimento entre Lideranças do Governo e membros da Comissão de

Justiça e de Redação, ainda não incorporado à PECo

Fevereiro de 1997
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REGIS DE OLIVEIRA
LUIZ PIAUHYLINO
MARCOS MEDRADO
HERMES PARCIANELLO
JOSE LINHARES
ARMANDO COSTA
JORGE WILSON
BETO LELIS
MUSSA DEMES
GILVAN FREIRE
JOSE BORBA
MURILO PINHEIRO
LEONEL PAVAN
ANTONIO BRASIL
ALEXANDRE CERANTO
CLEONANCIO FONSECA
WERNER WANDERER
LUCIANO ZICA
EDSON QUEIROZ
OSVALDO REIS

LAIRE ROSADO
SERGIO MIRANDA
MARIO DE OLIVEIRA
WIGBERTO TARTUCE
'CHICAO BR IGIDO
SER AFIM VENZON
TALVANE ALBUQUERQUE
ANIBAL GOMES
ELIAS MURAD
PEDRO VALADARES
LUIS BARBOSA
EULER RIBEIRO
JOSE CARLOS VIEIRA
WALDOMIRO FIORAVANTE
JOAO IENSEN
VILSON SANTINI
WALDIR DIAS
GENESIO BERNARDINO
MARCIA MARINHO
DARCISIO PERONDI

PINHEIRO LANDIM
JOSE CARLOS LACERDA
SAULO QUEIROZ
ROGERIO SILVA
VALDENOR GUEDES
RICARDO IZAR
RUBENS COSAC
ARNALDO MADEIRA'
NESTOR DUARTE
FERNANDO GONCALVES
NELSON MEURER
MAURICIO NAJAR
JOAO LEAO
OSORIO ADRIANO
FLAVIO ARNS
PIMENTEL GOMES
CASSIO CUNHA LIMA
OSMANIO PEREIRA
AUGUSTINHO FREITAS
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SALOMAO CRUZ
JAIR BOLf:lONARO
OLAVIO ROCHA
DILSO SPERAFICO
ROMEL ANIZIO
DARCI COELHO·
ILDEMAR KUSSLER
UBALDINO JUNIOR
LEOPOLDO BESSONE
JOSE CARLOS COUTINHO
PAULO LIMA
ENIVALDO RIBEIRO
NEY LOPES
NEWTON CARDOSO
DUILIO PISANESCHI
IVANDRO CUNHA LIMA
FERNANDO ZUPPO
PAULO TITAN
NAIR XAVIER LOBO
PAULO BERNARDO
DANILO DE CASTRO
VANESSA FELIPPE
WILSON BRANCO
PEDRINHO ABRAO
DELFIM NETTO
WILSON CIGNACHI
NEDSON MICHELETI
JOAO MAIA
PADRE ROQUE
LAEL VARELLA
ANTONIO DO V~LLE

JOVAIR ARANTES
RICARDO GOMYDE
FERNANDO GABEIRA
DE VELASCO
AUGUSTO FAR I·AS
OSCAR GOLDONI
GONZAGA MOTA
JOSE LUIZ CLEROT
LAURA CARNEIRO
JOSE MUCIO MONTEIRO
EDISON ANDRINO
BONIFACIO DE ANDRADA
ARACELY DE PAULA
HUMBERTO COSTA

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUrADOS

JOAO COLACO
ABELARDO l.UP ION
MARIA VALADAO
AGNALDO TIMOTEO
HILARIO COIMBRA
FERNANDO GOMES
ALBERICO FILHO
ROBERTO SANTOS
ROBERIO ARAUJO
HELIO ROSAS
BENEDITO DE LIRA
ALBERICO CORDEIRO
FERNANDO TORRES
SALATIEL CARVALHO
DOLORES NUNES
VICENTE ARRUDA
UDSON BANDEIRA
VITTORIO MEDIOLI
JOAO HENRIQUE
ALCIONE ATHAYDE
NAN SOUZA
WELSON GASPARINI
CECI CUNHA
ALOYSIO NUNES FERREIRA
BENEDITO DOMINGOS
SILVIO TORRES
ALMINO AFFONSO
JOAO THOME MESTRINHO
LIMA NETTO
BOSCO FRANCA
SERGIO GUERRA
FERNANDO DINIZ
ALBERTO GOLDMAN
IBRAHIM ABI-ACKEL
AFFONSO CAMARGO

.WAGNER ROSSI
JOAO MENDES
NOEL DE OLIVEIRA
NELSON MARCHEZ~N

BENEDITO GUIMARAES .
HELIO BICUDO
LUIZ FERNANDO
JOSE REZENDE
USHITARO KAMIA
YEDA CRUSIUS
RITA CAMATA
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BETO MANSUR
LUIZ DURA0
TtTE BEZERRA_
CARLOS MAGNO
FELIX MENDONCA
JOSE THOMAZ NONO
PAULO FEIJC
NELSON MARQUEZELL!
PEDRO NOVAIS
HOMERO OGUIOO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
DILCEU SPERAFICO
ADROALDO STRECK
EDSON EZEQUIEL
OSVALDO BIOLCHI
SIMARA ELLERY
ROBERTO PAULINO
RAIMUNDO SANTOS
EURIPEDES MIRANDA
FEU ROSA
HUGO LAGRANHA
SERGIO CARNEIRO
EFRAIM MORAIS
ENIO BACCI
BETItlHO ROSADO
LUIZ BUAIZ
LEONIDAS CR~STINO

.MAURO LOPES
l.UCIANO CASTRO
JAIR SIQUEIRA
HUGO BIEHL
ANTONIO FEIJAO
ALVARO GAUDENCIO NETO
WILSON CUNHA
liSALDO CORREA
MARCELO TEIXEIRA
JAIME MARTINS
MARCONI PERILLO
ROBERTO PESSOA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ANTONIO JORG,E
MATHEUS SCHMIDT
SEBASTIAO MADEIRA
CARLOS APOLINARIO

.
ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 194 REPETIDAS: 52
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1

TOTAL DE AS~INATURAS •••••••••••••••••••••• 247

ASSINATURAS CONF"I'RMADAS REPETIDAS

ARMANDO COSTA
VILSON SANTINI
VALDENOR GUEDES
OSVALDO REIS
ENIVALDO RIBEIRO
ANTONIO BRASIL
NELSON MEURER··
HERMES PARCIANELLO
SALOMAO CRUZ
MUSSA DEMES
GILVAN FREIRE
JOSE CARLOS LACERDA
DUILIO PISANESCHI
PINHEIRO LANDIM
DILSO SPERAFICO
MARIA VALADAO

OSMANIO PEREIRA
TALVANE ALBUQUERQUE
JAIR BOLSONARO
l.EOPOLDO BESSONE
GILVAN FREIRE

.SALATIEL CARVALHO
JOSE CARLOS LACERDA
CHICM BRIGIDO
OSVALDO REIS
SAULO QUEIROZ
JOSE LUIZ CLEROT
OSVALDO BIOLCHI
ANTONIO BRASIL
NELSON MEURER
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE BORBA
SALOMAO CRUZ

LAURA CARNEIRO
DARCISIO PERONDI
ROGERIO SILVA
ARMANDO COSTA
LAIRE ROSADO
FERNANDO TORRES
LUIS BARBOSA
ELIAS MURAD
GENESIO BERNARDINO
PADRE ROQUE
ALBERICO FILHO
MARCONI PERILLO
JOAO IENSEN
VANESSA FELIPPE:
ARMANDO COSTA
'JALDENOR GUEDES
LEONEL PAVAN
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

UBALDINO JUNIOR
NEDSON MICHELETI

ASSJNATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

RI~RDO RIGUE
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Acrescente-se um art. 14, renumerando-se o atual, com

a seguinte redação:

"Art. 14. A alte~ação introduzida pelo art. 41, inciso

IV, só se aplica aos servidore~ admitidos a partir da pro~ulgaç!o

desta Emenda, ressalvada a hipótese de desligamento destinada a dar

cumprimento aos limites de despesa de pessoal ativo e inativo esta-

belecidos na forma do art. ~69 da Constituição, até 31 de dezembro

de ~99B.

§ lI! A exoneração por e~cesso de quadros deverá

prever indenização, na forma e gradação estabelecidas em lei, obade-

cer a critérios objetivos e implicar em automática extinção dos rB~

pectivos cargos, sendo vedada a recriação do cargo extinto ou de

qualquer outro cargo ou emprego com atribuiçaes semelhantes durante

o ~eríodo de quatro anos a contar da data do desligamento.

§ 22 As exoneraça~s por excesso de quadros serlo

precedidas de desligamento dos servidores não estáveis e nlo concu~

sados e dos servidores em estágio probatório da mesma atividade fu~

cional obj eto de r'edução de quaciros. "

JUS T I F I C A T I V A

A emenda reproduz integralmente ~ text~ do Acordo fi~

mado entre o Governo, através de suas Lideranças, e membros da Comi~

são de Constituição e Justiça e de Rolação da Câmara dos Deputados,'

por ocasião do exame da admissibilidade da Proposta por aquele órgão

técnico.
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PrevÉl., em síntese, que as aI teraçlies relativas à redu-

ção de quadros na administração pública s6 prevaleca~ a partir da

promulgação da Emenda Constitucional, que as exoneraçõe8 incidirão,

precedentemente, sobre servidores nlo concursadas ou aem estabilida

de, e que os exonerad~s'serlo indenizados, na forma a Bar fixada em

lei.

A proposi~lo em pauta visa a incorporar o conteúdo do

Acordo à PEC, já que dela ainda não consta.

Sexta-feira 7 0403S

I (

Sala das Seesõas, em

,....
da novambro de 1995

....-...-

REGIS DE OLIVEIRA
MARCOS MEDRADO
HERMES PARCIANELLO
ARMANDO COSTA
JORGE WILSON
BETO LELIS
MUSSA DEMES
GILVAN FREIRE
ERALDO TRINDADE
JOSE BORBA
MURILO PINHEIRO
LEONEL PAVAN
ANTONIO BRASIL
ALEXANDRE CERANTO
CLEONANCIO FONSECA
WERNER w"ANDERER
EDSON QUEIROZ
OSVALDO REIS
LAIRE ROSADO
SERGIO MIRANDA
MARIO DE OLIVEIRA
WIGBERTO TARTUCE
CHICAO BRIGIDO
SERAFIM VENZON
TALVANE ALBUQUERQUE
ANIBAL GOMES
ELIAS MURAD
PEDRO VALADARES
LUIS BARBOSA
EULER RIBEIRO
JOSE CARLOS VIEIRA
WALDOMIRO FIORAVANTE
.JOAO IENaEN
VILSON SANTINI
WALDIR DIAS
GENES10 BERNARDINO
MARCIA MARINHO
FERNANDO FERRO
DARCISIO PERONDI
PINHEIRO LANDIM
SAULO QUEIROZ
ROGERIO SILVA
RICARDO IZAR
HOMERO OGUIDO
NESTOR DUA~TE

NELSON HEURER
MAURICIO NA.JAR
,JOAO LEAO
OSORIO ADRIANO
FLAVIO ARNS
SEVERINO CAVALCANTI
PIMENTEL GOMES
CASSIO CUNHA LIMA
ADELSON SALVADOR
OSHANIO PEREIRA
AUGUSTINHO FREITAS
SALOMAO CRUZ
JAIR BOLSONARO
OLAVIO ROCHA
DILSO SPERAFICO
DARCI COELHO
ILDEHAR KUSSLER
UBALDINO ,JUNIOR ,
WILSON CIGNACHI .
JOSE CARLOS COUTINHO
PAULO LIMA
ENIVALDO RIBEIRO
DUILIO PISANESCHI
IVANDRO CUNHA LIMA
FERNANDO ZUPPO
AYRES DA CUNHA
PAULO TITAN
NAIR XAVIER LOBO
PAULO BERNARDO
TUGA ANGERAMI
VANESSA FELIPPE
WILSON BRANCO
PEDRINHO A8RAO
DELFIM NETTO
NEDSON MICHELETI
.JOAO MAIA
PADRE ROQUE
L.AEL VARELLA
ANTONIO DO VALLE
.JOVAIR ARANTES
FERNANDO GABEIRA
DE VELASCO
AUGUSTO FARIAS
GONZAGA MOTA
JOSE LUIZ CLEROT

LAURA CARNEIRO
JOSE HUCIO HONTEIRO
BONIFACIO DE ANDRADA
HUI1BERTO COSTA
.10AO COLACO
ABELARDO LUPION
I1ARIA VALAOAO
AGNALDO TIMOTEO
HILARIO COIMBRA
.JOSE CARLOS LACERDA
FERNANDO GOMES
ALBERICO FILHO
ROBERTO SANTOS
ROBERIO ARAUJO
HELIO ROSAS
BENEDITO DE LIRA
ALBERICO CORDEIRO
FERNANDO TORRES
SAL.ATIEL CARVALHO
VICENTE ARRUDA
DOLORES NUNES
SIL.VIO TORRES
MATHEUS SCHMIDT
BENEDITO DOMINGOS
LEONIDAS CRISTINO
LUIZ BUAIZ
YEDA CRUSIUS
USHITARO KAMIA
HAURO LOPES
BETO MANSUR
ALCIONE ATHAYOE
AFFONSO CAMARGO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
CECI CUNHA
ALBERTO GOLDMAN
IBRAHII1 ABI-ACKEL
FERNANDO DINIZ
SERGIO GUERRA
SIMARA ELLERY
MARCONI PERILLO
ROBERTO PAULINO
ADHEHAR DE BARROS FILHO
ANTONIO JORGE
ROBERTO PESSOA
JAIME MARTINS
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MARCELO TEIXEIRA
OSVALDO BIOLCHI
LIMA NETTO
JOAO THOME MESTRINHO
ALllINO AFFONSO
VITTORIO MEDIOLI
JOAO HENRIGUE
EDSON EZEGlUIEL
FELIX MENDONCA
TETE BEZERRA
JOSE THOMAZ NONO
PAULO FEIJO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
NELSON MARGUEZELLI
PEDRO NOVAIS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ADROALDO STRECK
GIOVANNI QUEIROZ
BETINHO ROSADO
EFRAIM MORAIS
LUIZ DURA0
ENIO BACCI
SERGIO CARNEIRO
RAIMUNDO SANTOS
FEU ROSA
HUGO LAGRANHA
EURIPEDES MIRANDA
UBALDO CORREA
WILSON CUNHA
RAUL BELEM
ANTONIO FEIJAO

Fevereiro de 1997

HUGO BIEHL
JAIR SIQUEIRA
LUCIANO CASTRO
JOSE REZENDE
LUIZ FERNANDO
HELIO BICUDO
NOEL DE OLIVEIRA
NELSON MARCHEZAN
JOAO MENDES
WAGNER ROSSI
LEOPOLDO BESSONE
SEBASTIAO MADEIRA
VALDENOR GUEDES
NAN SOUZA
CARLOS APOLINARIO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 180
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 229---

ASSINATURAS CONFIRMADAS R~PETIDAS

REPETIDAS: 47

ARMANDO COSTA
VILSON SANTINI
OSVALDO REIS
ENIVALDO RIBEIRO
ANTONIO BRASIL
NELSON MEURER
SALOHAO CRUZ
MUSSA DEMES
GILVAN FREIRE
DUILIO PISANESCHI
PINHEIRO LANDIM
MARCONI PERILLO
OILSO SPERAFICO
IVANORO CUNHA LIMA
JAIR BOL80NARO
GILVAN FREIRE ...

NEDSON MICHELETI
JOAO IENSEN
FERNANDO TORRES
LUIS BARBOSA
LAURA CARNEIRO
DARCISIO PERONDI
JOSE CARLOS LACERDA
JOSE LUIZ CLEROT
UBALDINO JUNIOR
LEONEL PAVAN
ARMANDO COSTA
VANESSA FELIPPE
ELIAS MURAD
GENESIO BERNARDINO
f>ADRE ROQUE
ALBERICO FILHO

ASSINATURAS DE'DEPUTADOS LICENCIADOS

NELSON PROENCA
RICARDO RIQUE

OSMANIO PEREIRA
LAIRE ROSADO
ARMANDO COSTA
ROGERIO SILVA
SALOMAO CRUZ
.JOSE BORBA
.JOSE LUIZ CLEROT
NELSON MEURER
ANTONIO BRASIL
OSVALDO BIOLCHI
SAULO QUEIROZ
OSVALDO REIS
HOMERO OGUIDO
CHICAO BRIGIDO
WALDOMIRO FIORAVANTE

EMENDA MODIFICATIVA 17
A1tere-se a PEC n° 173-N95, nos seguintes termos:

f - A1tere-se a redação proposta pelo art. 8" ao artigo 41. para a
seguinte:

"Art. 8~ É alterado o artigo 41. que passa a vigorar com a seguinte
redação. acrescido dos seguintes incisos e parágrafos:

"Art. 41 São estáveis após três anos de efetiyo exerclcio, os servido
res ocupantes de cargos efetivos nomeados em virtude de concur
so público. s6 podendo ocorrer a perda de cargo:

I - em virtude de sentença judidal transitada em julgado:

11 - por desldia. improbidade ou outra falta grave prevista em lei.
apurada mediante processo administrativo em que seja assegura
do o contraditório e a ampla çefesa;
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fII - por insuficiência de desempenho no exerclcio de suas funções,

apurada mediante processo de avaliação de desempenho regular

e periódico. em conseqüência de processo administrativo adminis

trativo simplificado em que seja assegurado o contraditório e a

ampla defesa.

§ I° Ao servidor estável desligado do serviço público por força do

disposto no inciso 111 será assegurada indenização, na forma e gra

daçilo prevista em lei.

§ 2° - É obrigatório, antes de completado o estágio probatório.

como condição para a aquisição da estabilidade. a submissãd do

servidor nomeado para cargo efetivo a avaliação conclusiva e es

pecIfica de desempenho por comissão institufda para essa finalida

de.

§ JO Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor está

vel, será ele reintegrado. e o eventual ocupante da vaga recondu

zido ao cargo de origem. sem direito a indenização, aproveitado

em outro cargo ou posto em disponibilidade.

§ 4° Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. o ~ervidor

estável ficará em disponibilidade. até seu adequado aproveitt:Ímen

to em outro cargo:

11- Dê-se. ao artigo I I da PEC n° I 73-N95, a seguinte redação:

•Art. 11. É assegurado aos servidores nomeados para cargos de

provimento efetivo em virtude dE~ concurso público, em exerclcio à
data da promulgação desta Emenda, e que ainda não tenham

adquirido a estabilidade. o estágio probatório pelo penado de dois

anos para a aquisição da estabilidade.·

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa oferecer à discussão uma proposta de alteração

ao artigo 41 da Constituição, que diz respeito à estabilidade dos servidores, de modo a

resgatar alguns pontos do debate.

Em primeiro lugar, relativamente à aquisição e manutenção da estabili
dade no cargo, a proposta do governo fere o principio da moralidade administrativa. A
pr~o de hipótese de demissão ·por necessidade da administração pública, visando
a reduçao ou restrUturaçllo de quadros, bem como a adequação destes aos limites
fixados com base no art. 169, observados os critérios de desligamento estabelecidos
em lei complementar", inserida no inciso IV do art. 41, é medida que praticamente ex
tingue a estabilidade assegurada ao servidor público no exerclcio do cargo, em decor
rência desse princIpio constitucional basilar.

A proposta visa relativizar mecanismo de garantia do Estado, que é do
interesse de cada cidadão, contrariando a própria necessidade de que se assegure,

cada vez mais. a continuidade administrativa e a proteção do servidor contra a interfe
rência patrimonialista ou fisiológica. No campo do direito cemparado, esta necessidade
é atendida na maior parte dos pafses mediante a adoção de mecanismos destinados a
assegurar a estabilidade nos cargos e proteção para o servidor no seu exerclcio contra
demissões arbitrárias. Trata-se de garantia qeral, assemelhada ao que, no tocante à

Sexta-feira 7 04037
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Magistratura, é assegurado pela vitalidedqde, e.indissociável do "regime de cargo".
onde o saráter efetivo do mesmo - sua permanência e indispensabilidade - tem como
conseqüência a estabilidade do seu ocupante, desde que concur.>ado. Não se trata, no
entanto, de retenção absoluta e patrimonialista do cargo: nas situações legalmente
previstas, por motivos disciplinares ou em decorrência de conduta desidiosa. pode o
servidor ser demitido, mediante processo administrativo que lhe assegure ampla defe
sa, ou em decorrência de sentença judicial.

É de se recdtdar, inclus~/e, o fato de que, em 1991, o Ex-Presidente Co- '
/lar, de triste memória. encaminhou a esta Casa proposta de Emenda Constitucional,
de n° 59191, o chamado "Emendão", cujo teor. no tocante à estabilidade. era de
grande semelhança com a proposta atual. Na ocasião. dentre as diversas vozes que se .

.levantaram em defesa da estabilidade plena, vale a pena lembrar o jurista Miguel Reale .
Junior, segundo o qual •. •

"A partir de 1934, criou-se a estabilidade do servidor concursado. ganha
dor do cargo sem favores, o que veio a ser uma conquista democrática,
em cargo obtido por concurso no qual comprovou a sua competência•
.não resta sujeito às injunções e perseguições pol/ticas. tendo a liberdade
de contraria as decisões do govemante que desatendam ao interesse
público.
As Constituições de 37,46.67 e a emenda n° J de 69 também consagra
ram a estabilidade do servidor admitido por concurso. após os

dois anos de est9gio probatório. E nem se diga que a estabilidade consti
tui a certeza de ociosidade e de descaso, pois a estabilidade é relativa, na
medida que o funcionário pode ser réu em processo administrativo, no
qual se apure, com direito a ampla defesa, a prática de falta disciplinar.
da qual pode resultar demissão a bem do serviço público.
A estabilidade é, portanto, necessária à administração. não só por colocar
o servidor ao abrigo do arbltrio e das flutuações da pol/tica. mas por as
segurar um tratamento téCnico e contInuo dos serviços públicos." (OESP,
22.03.91 p.21

Os criténos para livre demissibilidade propostos pela PEC n° 173/95 ao
estabelecerem a possibilidade de demissões em larga escala - ou até mesmo ae forma
cirúrgica - permitirão a retomada do ·spoils system". das derrubadas, das varreduras,
das demissões em massa de servidores por motivos os mais diversos, travestidas sob o
rótulo de "necessidade da administração pública" ou com vistas à "redução de qua
dros" ou à "adequação aos limites fixados no art. I 69". E de nada adianta a previsão de
que se considere o cargo extinto e se prolba a cnação de cargo para a mesma função,
pois nada impedirá que emprego ou "função de confiança" destinado ao mesmo posto
de trabalho venha a ser cnado para substituir o servidor demitido. Inadmisslvel, assim, a
proposição. que torna presa fácil do patrimonialismo a Administração Pública.

A relativização da estabilidade, além de possibilitar um novo surto de pa

trimonia/i..;mo na a(jministração pública em geral. podena produzir um volume de de
missQes da ordem de pelo menos I milhão e J00 mil servidores, sem que neceSsaria

mente se ataque o problema da ineficiência do serviço público ou da ongem dos qua

dros atuais eventualmente inchados. Em média, os estados enumerados no Quadro 2.

acima. precisariam reduzir 23 % da sua folha de pagamento. demitindo. proporcio

nalmente, 786.000 servidores. Nos mesmos Estados. considerada a proporcionalidade,

pelo menos 250.000 servidores de municlpios estariam na mesma situação. podendo

este número superar 400.0qO. Boa parte do excesso pcderia ser reduzida simplesmente

pela revisão da aplicação dos dispositivos constitucionais (art. 19 do ADa e implanta
ção do RJU), sem a necessidade de se sacrificar um principio constitucional que, afasta

do, poderá produzir um novo ciclo de patnmonialismo na administração pública. com

a volta das derrubadas e do "spoils system" caboclo. Fixado o estágio probatório de 5

anos. quem poderá impedir que prefeitos e governadores demitam os servidores con

tratados pelo seu antecessor? Quem poderá impedir que chefias exerçam coação me

ral irresistivel sobre os servidores em estágio probatório prolongado? Quem impedirá
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que, demitido um servidor por necessidade de ajuste (e extinto o seu ·cargo") não seja

contratado. para um emprego - e sem concurso - um correligionário para a mesma
funça07 .

O aperfeiçoamento da estabilidade. para que se converta efetivamente

em interesse de defesa do Estado. a bem da verdade não carece de mudanças consti

tucionais. Mesmo a flexibilização da estabilidade para demitir servidores incompetentes
não carece de emenda constitucional: a CF não prevê as situações que permitem de

mitir; diz apenas que o servidor poderá ser demitido mediante processo administrativo,

assegurada ampla defesa. Ou seja: cabe à lei ordinária dizer quais as situações de justa
causa para a demissão. Já o excesso de despesa verificado não deve ser resoMdo pela
via da demissão de servidores: há medidas administrativas e legais posslveis, a fim de

que as administrações estaduais e municipais se ajustem ao limite imposto pela Consti

tuição Federal e pela lei Complementar n° 82 (60 % das receitas correntes liquidas).

O principal problema a ser resolvido - e que a emenda constitucional

nada contribui para equacionar - é o absurdo grau de desprofissionalizEção da admi
nistração pública, em todas as esferas de governo. Servidores não preparados para as
suas funções. defasados técnicamente. cujos cargos tem perfil atributivo obsbleto. per

cebendo retribuições muitas vezes irrisórias, desmotivados e desvalorizados. compõem

o perfil médio do funcionalismo público. A gestão. altamente politizada e loteada por

nomeações onde os critérios da competência e da qualificação são irrelevantes, se dá

em geral de forma descontlnua e descompromissada com o interesse público que de

veria nortear suas ações. Sem gestão competente, sem dirigentes públicos qualificados

e dotados de esplrito público. nenhurT19 reforma será efetivamente implementada.

Mudando a Constituição. af'<:!stando controles e regras, no entanto, se estará afastando

limites à atuação dos maus administradores. sem que. ao mesmo tempo. se assegure

qualquer mecanismo institucional de democratização da gestão estatal.

Assim. a' análise das proposta de eménda constitucional não pode ser

fetta de forma desconectada da realidade. O paradigma brasileiro de administração

pública - fisiologismo. patrimonia/ismo - que a Constituição Federal tentou romper não

pode ser ignorado. sob a vagt;l justificativa de que o patrimonialismo já foi superado.

Também não pode ser aceita a afirmação de que a administração burocrática eng&

sou a administração pública. pois nunca foi efetivamente implantado o mod,e1o buro

Crático weberiano em nosso pais: a tecnocracia das décadas de 60 e.70. fruto do re

gime autoritário. está muito longe do perfil caracterlstico da burocracia weberiana. Os

controles e rigores da Constituição são remédios m(nimos para um quadro que. até o

término do processo constituinte. apontava para a necessidade inadiável de uma re
forma efetiva. no rumo inverso da que ora é proposta. As m~idas "adotadas a nlvel

constitucional, aliás, eram coerentes com as propostas apresentadas a nfvel legal antes

mesmo da vigência da Constitução de 88. como demonstram as iniciativas de redução

do LISO rio regime trabalhista na administração federal direta. autárquica e fundacional.

propostas no sentido da adoção de planos de carreira para estes servidores. controles

impostos ao gasto público é gestão das estatais e profissionalização da ÇJestão pública.

cOl,Ítemplados pelas tentativas de Reforma Administrativa do Governo Sarney no perlo

do 1985-1988.

Assim. ao contrário de se tentar apontar falsos inimigos para o Estado. é
necessário atacar as causas verdadeiras dos problemas da administração pública. que

mio estão nos disoositivos questionado.) pela proposta do Governo. Antes de tudo,

repensar a Administração Púbfic.a ~ reformar o seu aparelho exige fazer o que não foi
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feito, e não repetir erros do passado, notadamente aqueles que já se mostraram linhas

auxiliares do patrimonialismo, desde sempre.

lnobstante, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da PEC n° i 73

N95, e oferecer altemativas que evitem a tragilização deste instituto, propomos as se

guintes alterações ao artigo 8° da PEC:

aI a elevação do estágio probatório é fixada em ris anos, e não cinco, visando

impedir que se prolongue por per/odo superior à duração de um mandato executivo. A

fixação em cinco anos, nada assegura em termos de efetiva aferição do desempenho.

No entanto, três anos é período mais do que razoável, e por isso oferecemos a presen
te emenda;

bl acolhemos, embora desnecessária, a explicitação no texto constitucional da demis

são por desldia, improbidade ou outra falta grave prevista em lei, apurada mediante

processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em

bora já constantes das normas estatutárias de caráter legal, a fixação no texto constitu

cional poderá contribuir para uniformizar o tratamento dado a este problema em todos

as leis vigentes no pais sobre o assunto;

cl acolhemos, igualmente, a proposta de explicitar-se. no texto constitucional, a hipóte

se de demissão por insuficiência de desempenho, sujeitando-a, no entanto, à apuração

periódica mediante avaliação de desempenho, mantida a sujeição desta demissao ao

processo administrativo regular. Embora o termo desídia já importe em reconhecimen

to da insuficiência de desempenho, trata-se de uma demonstração de que efetivamen

te a sociedade não aceita a idéia de que o serviço público não deva ter o seu desem

penho aferido de maneira objetiva, de modo a permitir a premiação dos bons e a pu
niÇê10 dos maus servidores.

dI acolhemos a proposta de constitucionalização da norma estatutária que determina

que, antes de findo o estágio probatório seja o servidor submetido a avaliação conclu

siva pela efetivação no cargo;

e} preservamos, na forma atualmente em vigor, o direito de que o servidor em dispo

nibilidade perceba a sua remuneração integral. A estabilidade, como instrumento de

ajuste transitório da força de trabalho, não pode penalizar o servidor, que fica à dis
posição da administração pública à espera de aproveitamento em outro órgão. Por

tanto, deve ser preservada a garantia em vigor, que evita que a disponibilidade se con

verta em instrumento de caráter punitivo ou p~ecutório, como ocorreu durante o

governo Collor.

São estas as alterações relativas às questões da estabilidade do servidor

público que entendemos sejam necessárias ao aperfeiçoamento da PEC n° J73A as

quais submetemos à apreciação da Comissão Especial.

Sala da Comissão,~ V-' J
Depu o Celso D~l

PT-SP

Fevereiro de I.
I

CELSO DANIEL
JOSE LUIZ CLEROT
JAIR BOLSONARO
FERNANDO GOMES
EUJACIO SIMOES
FELIX MENDONCA
PEDRO VALADARES
OLAVO CALHEIROS
HOMERO OGUIDO

MURILO PINHEIRO
INACIO ARRUDA
JANDIRA FEGHALI
LEONEL PAVAN
JORGE TADEU MUDALEN
WAGNER SALUSTIANO
CORAUCI SOBRINHO
MAURICIO NAJAR
WIGBERTO TARTUCE

.SERGIO MIRANDA
ANTONIO AURELIANO
MARIA VALADAO
ALCIONE ATHAYDE
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
OSORIO ADRIANO
FATIMA PELAES
LUCIANO CASTRO
AYRTON XEREZ
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MARCONI PERILLO
OSMANIO PEREIRA
GILVAN FREIRE
BASILIO VILLANI
SYLVIO LOPES
RICARDO BARROS
OSVALDO BIOLCHI
ELISEU MOURA
REMI TRINTA
KOYU IHA
PEDRO NOVAIS
AU'lINO AFFONSO
SAULO QUEIROZ
LUIZ BUAIZ
MANOEL CASTRO
CELSO RUSSOMANNO
HELIO ROSAS
HAROLDO LIMA
ALDO REBELO
MIRO TEIXEIRA
ALDO ARANTES
TETE BEZERRA
JOSE ALDEMIR
SERGIO CARNEIRO
SERAFII1 VENZON
YEDA CRUSIUS
NAIR XAVIER LOBO
LUIZ CARLOS HAULY
SEVERINO CAVALCANTI
CARLOS APOLINARIO
CLEONANCIO FONSECA
ABELARDO LUPION
GONZAGA MOTA
AYRES DA CUNHA
REGIS DE OLIVEIRA
MAX ROSENMANN
SILVIO TORRES
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
JOAO ALMEIDA
FRANCISCO DORNELLES
DELFIM NETTO
IBRAH~ ABI-ACKEL
DUILIO PISANESCHI
VALDOMIRO MEGER
NELSON MEURER
ROBERTO JEFFERSON
FLAVIO DERZI
LAPROVITA VIEIRA
F~RNANDO GONCALVES
JORGE WILSON,
WOLNEY QUEIROZ
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ZULAIE COBRA
SOCORRO GOMES
MARINHA RAUPP
ROBERIO ARAUJO
WALDOMIRO FIORAVANTE
TELMA DE SOUZA
PAULO GOUVEA
ROBERTO BRANT
CARLOS NELSON
VICENTE CASCIONE
ALOYSIO NUNES FERREIRA
JOAO THOME MESTRINHO
ELCIONE BARBALHO
GERSON PERES
MATHEUS SCHMIDT
MOREIRA FRANCO
EDSON EZEQUIEL
EDSON SOARES
JOSE CARLOS SABOIA
BETO LELIS
RENAN KURTZ
AIRTON DIPP
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ROBERTO SANTOS
RITA CAMATA

,MARISA SERRANO
ROBERTO FRANCA
HUGO LAGRANHA
ANTONIO DO VALLE
WILSON BRANCO
EZIDIO PINHEIRO
LINDBERG FARIAS
FERNANDO LOPES
NILSON GIBSON
SANDRA STARLING
CONCEICAO TAVARES
MIGUEL ROSSETTO
FERNANDO FERRO
JOSE PIMENTEL
JOSE MACHADO
PAULO ROCHA
PAULO PAIM
ALCIDES MODEST.O
TILDEN SANTIAG'O
NEDSON MICHELETI
JAQUES WAGNER
JOSE FORTUNATI
MARCELO DEDA
ARLINDO CHINAGLIA
JOSE FR ITSCH
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JOAO COSER
DOMINGOS DUTRA
PAULO BERNARDO
MILTON TEMER
HUMBERTO COSTA
JAIR MENEGUELLI
JOSE GENOINO
PADRE ROGUE
LUCIANO ZICA
.JOSE AUGUSTO
JAIR SIGUEIRA
PEDRO WILSON
WILSON CUNHA
LEUR LOMANTO
SALATIEL CARVALHO
LUIZ DURA0
RAIMUNDO SANTOS
JOSE COIMBRA
DILSO SPERAFICO
VALDENOR GUEDES
BENEDITO GUIMARAES
PRISCO VIANA
JOSE CARLOS LACERDA
EDUARDO JORGE
AGNELO GUEIROZ
MARTA SUPLICY
FERNANDO GABEIRA
TUGA ANGERAMI
SEBASTIAO MADEIRA
CHICAO BRIGIDO
MARIA LAURA
PAULO DELGADO
IVAN VALENTE
NILMARIO MIRANDA
GILNEY VIANA
LUIZ GUSHIKEN
ELIAS MURAD
SEVERIANO ALVES
GENESIO BERNARDINO
OSVALDO COELHO
RICARDO IZAR
ARNALDO MADEIRA
ILDEMAR KUSSLER
.JOSE ROCHA
MARCELO BARBIERI
GIOVANNI QUEIROZ
FERNANDO ZUPPO
UDSON BANDEIRA
HENRIGUE EDUARDO ALVES
SALOMAO CRUZ

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 178
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 180

ASSINATURAS CCNFIRMADAS REPETIDAS
,

MARCONI PERILLO
JAIR BOLSONARO

REPETIDAS: ;;!
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Altera a redação do inciso VI do
Art. 93 da Constituição Federsl,

nos se9uintes termos:

Art. 93 - C••• }

VI - A aposentadoria com proventos integrais é com
pulsoria por invalidez ou aos setenta e cinco anos de id!
de, e facultativa aos trinta e cinco anos de serviço, após
cinco anos de exerc!cio efetivo na judicatura.

JUS T I F I C A T I V A

~ fato not6rio e ji consta das eatat!sticas que a ex
pectativa de vida do brasileiro veM aumentando da for.a
significativa nas últimas décadas, dando ensejo a que pes
soas co. idade aciMa da setenta enos permaneçaM eM pleno

vigor físico e Mental , portadoras de perfaitaa condiçaes p!
ra o exercício de atividades na Administração Pública, como

ocorre no Ambito empresarial privado e na atividads pol~tico

-pa;rtidiria.

Entretanto, a Constituição Federal afasta compul

soriamante do serviço público aqueles que atingem setenta

anos, marginalizando servidores e magistrados de alta co.pe
tlncia, com larga experiência de seus misteres, adquirida no
exercício dos respecti~os cargos, quando poderia. continua~'

8 prestar contribuição relevente 80 serviço público, sobre

tudo nas atiuidades de cunho intalectual; cama os da magia
tretura, onde a experiência no trato das quest~es jurisdici2
nais fi fator preponderanta para a nobra miaslo da julgar.
Ocorre, ainda, que a alteração para sstanta • cinco anos, do

limite atual de idade da aposentadoria compuls6ria, vem de '
ancontro ã economicidade perseguida pelo Estado, a f1m de di
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minuir seus encergos com pessoal, constituindD, assim, medi-

da que encontra a.plD respaldo na filosofia da Reforma Admi
nistrativa, que procura retardar aa aposentadorias~ ~azendD

per.anecer por .aior tempo D servidor público 8m plena ativ!
dada.

Para manter-sa o princípio geral da harmonia consti.

tucional faz-ae nacea.irio alterar o inciso VI do art. 93, di

Constituiçio Fadaral, u.e vez que, tratando-se de aposentadD-'
ria, estemos diante de matéria tipica.Dnte administrat~va.

Destarte, as ~posentadDrias tanto doa servidores pQ
blicDs CDmD da magistratura se dar§D em absoluta igualdade, ,

iato é, facultativa, aoa 35 anDS de serviços e compulsaria, '
aDS 75 anDS de idade.

Tal prposta nio impede a aposentadoria daqueles que
a pode. requerar, com fundamento em tempo da serviço; apenas'
faculto prossoguir em atividade os que assim o desejarem. Tr!
tendo-se de metéria de interesse público, espera.os contar

com o apoio dos ilustres Congressistas para a aprovaçlo da'
prasente emenda conatitucional.

, --
SIMAO SESSIM
EDISON ANDRINO
ALCIONE ATHAYDE
LAPROVITA VIEIRA
CIRO NOGUEIRA
MUSSA DEHES
FERNANDO GONCALVES
CANDINHO MATTOS
::!.FIM NETTO
PAUL.O CORDEIRO
JOAO MENDES
JOSE COIHBRA
BENEDITO DE LIRA
NELSON MEURER
FEU ROSA
CUNHA LIMA
JORGE WILSON
DE VELASCO
CLEONANCIO FONSECA
CLAUDIO CAJADO
MANOEL CASTRO
LUCIANO CASTRO
PAUDERNEY AVELINO
MARIO CAVALLAZZI
ENIVALDO RIBEIRO
JOAO PIZZOLATTI
CARLOS DA CARBRAS
ROGERIO SILVA
RICARDO HERACLIO
DUILIO PISANESCHI
MAURICIO CAMPOS
LUIZ CARLOS HAULY'
ROMHEL FEIJO

JOVAIR ARANTES
MARCELO TEIXEIRA
EDUARDO MASCARENHAS

·VILMAR ROCHA
ANTONIO JORGE
AUGUSTO VIVEIROS
AECIO NEVES
LEUR LOMANTO
HENRIQUe EDUARDO ALVES
EURICO MIRANDA
VALDEMAR COSTA NETO
HUGO LAGRANHA
CHICO DA PRINCESA
DARCISIO PERONDI
PAULO GOUVEA
PHILEMON RODRIGUES
MARINHA RAUPP
HARIO NEGROHONTE
CARLOS NELSON
ALBERTO GOLOI1AN
EDSON EZEQUIEL
TELHA DE SOUZA
CARLOS MELLES
GERSON PERES
PAES LANDII1 .
NEY LOPES
ROBERTO JEFFERSON
RONIUON SANTIAGO
JOAO LEAO
JOSE PRIANTE
JAIR BOLSONARO
MALULY NETTO
NILSON GIBSON

EDSON SOARES
JAIR SIQUEIRA
PRISCO VIANA
ADYLSON HOTTA
WELSON GASPARINI
EFRAIM MORAIS
REGIS DE'~LIVEIRA

LEONIDAS CRISTINO
ANTONIO BRASIL
UBIRATAN AGUIAR
JOSE MAURICIO
CARLOS ALBERTO
NAIR XAVIER LOBO
NOEL DE OLIVEIRA
MAURO LOPES
COSTA FERREIRA
CESAR BANDEIRA
HELIO ROSAS
SEVERINO CAVALCANTI
OLAVIO ROCHA
ITAI1AR SERPA
..JOAO ALI1EIDA
USHITARO KAI1IA
..JONIVAL LUCAS
PEDRO IRUJO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
RICARDO IZAR

,--NELSON HARGUEZELLI
RODRIGUES PALHA
FRANCISCO SILVA
ALBERICO C~RDEIRO

FELIPE HENDES
LUIZ GUSHIKEN
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ARNALDO FARIA DE SA
FREIRE JUNIOR
CECI CUNHA
JOSE LINHARES
JOSE CARLOS COUTINHO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
LAURA CARNEIRO
GONZAGA MO TA
ROBERTO PAULINO
PAULO TITAN
HERMES PARCIANELLO
PEDRO NOVAIS
ELISEU MOURA
REMI TRINTA
LUIZ BRAGA

'FLAVIO DERZI
SERGIO GUERRA
WERNER WANDERER
JAIRO AZI
AUGUSTO FARIAS
WIGBERTO TARTUCE
VILSON SANTI~II

IBRAHIM ABI-ACKEL
FELIX MENDONCA'
EUJACIO SIMOES
MARCOS MEDRADO
AROLDO CEDRAZ
FERNANDO GOMES
JAIME FERNANDES
NELSON OTOCH
PIMENTEL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANIVALDO VALE
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ALEXANDR~,C~RA~r9

RICARDO BARROS
HUGO BIEHL
ROBSON TUMA
WAGNER SALUSTIANO
BENEDITO GUIMARAES
VIC PIRES FRANCO
MARIO DE OLIVEIRA
MARIA VALADAO
WALDIR DIAS
MARCONI PERILLO
WALDOMIRO FIORAVANTE
ABELARDO LUPION
SILAS BRASILEIRO
MURILO PINHEIRO
MAURICIO NAJAR
AYRES DA CUNHA
JOFRAN FREJAT
ADAUTO PEREIRA
VADAO GOMES
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOAO COSER
AYRTON XEREZ
ALMINO AFFONSO
SERGIO NAYA
SILVIO ABREU
LEOPOLDO BESSONE
YEDA CRUSIUS
JOAO MAIA
ODELMO LEAO
RONALDO PERIM
VICENTE ARRUDA
NESTOR DUARTE
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EULER RIBEIRO
MIRO TEIXEIRA
JOSE TUDE
AROLDE DE OLIVEI~A

MILTON TEMER
PAULO HESLANDER
MOREIRA FRANCO
MARCELO BARBIERI
TILDEN SANTIAGO
CARLOS AIRTON
ANTONIO DOS SANTOS
ROBERTO PESSOA
JOAO HELLAO NETO
PAULO LIMA
CORAUCI SOBRINHO
ANTONIO KANDIR
ARNALDO MADEIRA
GENESIO BERNARDINO
NAN SOUZA
AUGUSTO NARDES
JOSE ROCHA
BASILIO VILLANI
MARCIO REINALDO MOREIRA
HILARIO COIMBRA
SERGIO MIRANDA
RUBENS COSAC
FERNANDO DINIZ
GIOVANNI QUEIROZ
MARIA LAURA
JOAO PAULO
OSVALDO COELHO
PEDRO CANEDO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 197
TOTAL DE ASSIN~TURAS •••••••••••••••••••••• 201

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

LEUR LOMANTO
DARCISIO PERONDI
CARLOS HELLES
JOAO PAULO

REPETIDAS: 4
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~ dada nova redação ao inciso II do Art.

40, da Constituição Federal, nos seguin

tes termos:

Art. 40 - ( ••• )

1 - ( ••• )

11 - Compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de ida

de, com vencimentos proporcionais ac tempo de serviço.
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JUS T I F I C A T I V A

E fato conhecido, e constantemente alardeado pelo I

IBGE, o crescimanto da expectativa de vida do brasileiro. Da
fato, ela vem aumentando com constância nas últimas décadas,

resultado direto dos progressos científicos na área da medi

cina e da melhoria na qualidatl~ de vida.

Com isso, o número de pessoas que chagam a idades

superiores aos 70 anos que ainda mantém plenas suas faculda

des a sua capacidade de trabalho vem aumentando, o que de

monstr~ uma certa falha no texto consti~ucional que trata da

aposentadoria compuls6ria.
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Afinal, cada vez mais encontramos pessoas acima

dos 70 anos capacitadas para exercer atividades na esfera da

administração pública, tanto quanto no âmbito emprasarial ou

na lide pOl1tico-partidária. Não raro, inclusive, vemos pes-,
soas de qualidade e capacidade indiscutível sendo afastadas'

de suas atividades apenas diante do fato de ter~m alcangado '

os setenta anos.

o afastamento previsto no atual texto constitucio

nal, portanto. E equivocado diante da realidade ~, por isso.

necessita ser ~Bvisto. Ainda que não a ideal, a idade máxima

de 75 anos é uma alternativa mais justa para aqueles que, '

sendo funcionários públicos ou magistrados, adquiriram expe

riências e elavada capacidade durante a vida.

L I

SIMAO SESSIM
EDISON ANDRINO
ALCIONE ATHAYDE
LAPROVITA VIEIRA
MUSSA DEMES
CIRO NOGUEIRA
FERNANDO GONCALVES
CANDINHO MATTOS
DELFIM NETTO
PAULO CORDEIRO
JOAO MENDES
ROBERTO FRANCA
BENEDITO DE LIRA
NELSON MEURER-
FEU ROSA
CUNHA LIMA
JORGE WILSON
DE VELASCO
CLEONANCIO FONSECA
CLAUDIO CAJADO
MANOEL CASTRO
LUCIANO CASTRO
PAUDERNEY AVELINO

MARIO CAVALLAZZI
ENIVALDO RIBEIRO
JOAO PIZZOLATTI
CARLOS DA CARBRAS
RICARDO HERACLIO
ROGERIO .SILVA
DUILIO PISANESCHI
MAURICIO CAMPOS
LUIZ CARLOS HAULY
ABELARDO LUPION
SIl.AS BRASILEIRO
MURILO PINHEIRO
MAURICIO NAJAR
AYRES DA CUNHA
JOFRAN FREJAT
ADAUTO PEREIRA
VADAO GOMES
HELSON TRAD
JOAO COSER
AYRTON XEREZ
ALMINO AFFONSO
SERGIO NAYA
SILVIO ABREU

;;1
LEOPOLDO BESSONE
HAROLDO LIMA
JOAO MAIA
ODEU10 LEAO
RONALDO PERIM
VICENTE ARRUDA
NESTOR DUARTE
EULER RIBEIRO
MIRO TEIXEIRA
JOSE TUDE
AROLDE DE OLIVEIRA
MILTON TEMER
PAULO HESLANDER
MOREIRA FRANCO
TII..DEN SANTIAGO
WERNER WANOERER
JAIRO AZI
WIGBERTO TARTUCE
VILSON SANTINI
IBRAHIM ABI-ACKEL
FELIX MENOONCA
EUJACIO SIMOES
MARCOS MEDRADO
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AROLDO CEDRAZ
FERNANDO GOMES
JAIME FERNANDES
NELSON OTOCH
PIMENTEL GOMES
ANTONIO BALHMANN
UBALDO CORREA
ANIVALDO VALE
ALEXANDRE CERANTO
RICARDO BARROS
HUGO BIEHL
DARCISIO PERONDI
ROBSON TUMA
WAGNER SALUSTIANO
JORGE TADEU MUDALEN
BENEDITO GUIMARAES
VIC PIRES FRANCO
ROMEL ANIZIO
MARIO DE OLIVEIRA
MARIA VALADAO
WALl'IR DIAS
MARCONI PERILLO
WALDOMIRO FIORAVANTE
ITAMAR SERPA
JOAO ALMEIDA
USHITARO KAMIA
JONIVAL LUCAS
PEDRO IRUJO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
RICARDO IZAR
NELSON MARGUEZELLI
RODRIGUES PALMA
ALBERICO CORDEIRO
FELIPE MENDES
FRANCISCO SILVA
LUIZ GUSHIKEN
ARNALDO FARIA DE SA
FREIRE JUNIOR
CECI CUNHA
JOSE LINHARES
ADHEMAR DE BARROS FILHO
LAURA CARNEIRO
GONZAGA MOTA
ROBE"·O PAULINO

PAULO TITAN
FATIMA PELAES
HERMES PARCIANELLO 
PEDRO NOVAIS
REMI TRINTA
FLAVIO DERZI
SERGIO GUERRA
LEUR LOMANTO
RONIVON SANTIAGO
JOAO LEAO
JOSE PR.IANTE
JAIR BOLSONARO
MALULY NETTO
NILSON GIBSON
EDSON SOARES
JAIR SIQUEIRA
PRISCO VIANA
LINDBERG FARIAS
ADYLSON MOTTA
WELSON GASPARINI
EFRAIM MORAIS
ARACELY DE PAULA
MICHEL TEMER
REGIS DE OLIVEIRA
LEONIDAS CRISTINO
INACIO ARRUDA
ANTONIO BRASIL
UBIRATAN AGUIAR
JOSE MAURICIO
CARLOS ALBERTO
NOEL DE OLIVEIRA
JOSE CARLOS LACERDA
MAURO LOPES
CESAR BANDEIRA
COSTA FERREIRA
HELIO ROSAS
SEVERINO CAVALCANTI
OLAVIO ROCHA
SEBASTIAO MADEIRA
ROMMEL FEIJO
JOVAIR ARANTES
MARCELO TEIXEIRA
ZE GERARDO
EDUARDO MASCARENHAS
VILMAR ROCHA

ANTONIO JORGE
AUGUSTO VIVEIROS
AECIO NEVES ,
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
HENRIQUE EDUARDO ALVES
EURICO MIRANDA
VALDEMAR COSTA NETO
"HUGO LAGRANHA
CHICO DA PRINCESA
PAULO GOUVEA
PHILEMON RODRIGUES
MARINHA RAUPP
MARIO NEGROMONTE
NEWTON CARDOSO
ALBERTO GOLDMAN
EDSON EZEQUIEL
TELMA DE SOUZA
CARLOS MELLES
GERSON PERES
FRANCISCO RODRIGUES
PAES LANDIM
NEY LOPES
ROBERTO JEFFERSON
CARLOS AIRTON
ANTONIO DOS SANTOS
ROBERTO PESSOA
JOAO HELLAO NETO
PAULO LIMA
CORAUCI SOBRINHO
ARMANDO COSTA
ARNALDO MADEIR~

GENESIO BERNARDINO
NAN SOUZA
AUGUSTO NARDES
JOSE ROCHA
BASILIO VILLANI
HILARIO COIMBRA
SERGIO MIRANDA
RUBENS COSAC·
FERNANDO DINIZ
GIOVANNI QUEIROZ
MARIA LAURA
JOAO PAULO
OSVALDO COELHO
PEDRO CANEDO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 2e3
A~SINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 2e8

REPETIDAS: 3

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

ALCIONE ATHAYDE
LEUR LOMANTO
DARCISIO PERONDI

20

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

CARLOS MENDES
JOSIAS GONZAGA

EMENDAN-

Substituam-se os arts. 2°, 4°, 6°, 7", 8°, 11 e 12 por três artigos
com a redação abaixo indicada, e1iminando-se,. no art. 10, o primeiro dos dispositivos por
ele acrescidos ao Ato~Disposições Constitucionais Transitórias:

•Art. Os iDcisoI IX e XIX do art. 37. o COpllt do art. 39 e o

art. 41 passam avigorar com a seguinte RàaçIo:
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'Art. 37 .

IX - lei federal detenninará o regime juridico difereuciado

dos empregados de fundações públicas e da ~dministraçào direta e autárquica,

observados os seguintes parâmetros:

a) na administraÇão direta e autárquica. exercício

exclusivamente de atribuições de apoio administrativo ou operacional:

b) garantia-de opornmidades iguais para admissão:

c) recrutamento em caráter temporário somente para

atividades de natureza emergencial e transitória. especificadas em lei. com
t

dulaçào máxima de 2 (dois) anos. vedada prorrogação:

d) demissão de servidores admitidos sem prazo determinado

e afastamento. antes do termo, de empregados admitidos com prazo certo

obrigatoriamente motivada. por insuficiência de desempenho. falta grave ou

por critérios de ordem econômica. objetivamente demonstrados. assegurada. no

último caso, a imparcialidade na escolha dos demitidos e a assistência. quando

existente, de entidade representativa dos empregados públicos no respectivo

e) estabelecimento de indenização para os demitidos ou

afastados por motivos de ordem econômica. à base de 10% (dez por cento) da

remuneração, por mês de serviço prestado ou por fração superior a 15 (quinze)

dias;

f) proibição de novas admissões. no caso de demissão ou

afastamento por motivo de ordem econômica. para desempenho das atribuições

:t imputadas aos demitidos ou afastados, por período de. no mínimo. 4 (quatro)

anos após o último afastamento ou demissão;

g)' sempre que a atividade envolvida não se revestir de

caráter transitório. e>.1eDSão do disposto no art. 7\ IV, VII. VIII. IX. XII. XIII.

XV. XVI, XVII. XVIII. XIX. XXI. XXII,. XXIII. XXIV. ){)N. XXVIII.

XXIX, xxx. XXXI. sem prejUízo de outros direitos assegurados pelo

legislador ordinário. e adoção de sistema de carreira:

XIX ~ somente por lei eSpecíficà PodeÍ'ão Ser criadas empreSa
.. • , ~ 1

pública, sOCiedàde' de economia .nÍista, autarquia ou fundações públicas.

Sexta-feira 7 04047
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admitida a criação de fundação exclusivamente quando suas atividades

precípuas se destinem a saúde. educação., pequisa e assistência social:

Art. 39. A União. eIs Estados. o Distrito Federal e os

Municipios instituirão. no âmbito cie sua competência. regime jurídico de

natureza estatutária e planos de ~ira para os servidores ocupantes de cargos

públicos na administração direta e nas autarquiaS.

Art. 41. São estáveis. npós cinco anos de efetivo e.xercicl". os

servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso

público. só podendo ocorrer a perda do cargo:

I - em vinude de semença judicial transitada em julgado:

n - por desídia. improbidade ou qualquer outra falta gra,·e.

apurada mediante processo administrativo em que seja assegurado o

contraditório e a ampla defesa:

fi - por insuficiência de desempenho no exercicio de suas

funç6es. apurada mediante processo administrativo especifico em que seja

~ o conuaditório e a ampla defesa.

§ l° É obrigat6ria. antes de completado o estágio probat6rio.

.como condiçlo para a aquisição da estabilidade. a submissão do servidor

aomeado para cargo efetivo a avaliação periódica e específica de desempenho

por comissão instituída para essa finalidade.

§ r Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor

estável, será ele reintegrado. e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao

cargo de origem. aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.

§ 3° Extinto o cargo ou declarada sua desnt«ssidade o

servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. até seu adequado

aproveitamento em outro cargo.'

Art. Poderão optar pelo regime a que se subordinam na data

de publicaçio desta emenda os servidores:

I - de fllndaçOes públicas:

U - da administraÇão direta e autárquica. quando c.~rccrcm

aIividadcs de apoio administrativo ou operacional absorvidas pelo regime a que

se ráerc o inciso IX do 3rt. 37.

Fevereiro de 1997
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Art. A lei que instituir O regime a que se refere o inciso IX do

an. 37 poderá prever estimulos de ordem financeira para adesão dos atuais

servidores.•

JUSTIFICAÇÃO

A emenda ora apresentada se destina a corrigir alguns equivocos

de grave repercussio no texto enviado pelo Executivo. De fato, não há espaço para um

regime limpidamente celetista em qualquer esfera da adnriJri~ pública direta,

autárquica e fundacional, nem se vê qualquer lógica na multiplicação de regimes de forma
indiscriminada. A experiência mostra que inclusive os empregados de empresas estatais

vêm sendo protegidos por cláusulas que os diferenciam dos trabalhadores cujo patrão não é

o Estado. Mesmo na órbita das fundações públicas, mesmo no âmbito das atividades de

apoio a diferença persiste • em ambos os casos, não se pode sequer cogitar em dar asas ao

empreguismo, ao cliente1ísmo e ao atraso, que ínevitavelmente decorreriam da aplicação

pura e simples do regime celemta. Assim, se é necessária a permissão de novo regime,

diferente do estatutário, tal sistema deverá, contudo, preservar características que se

ajustem à realidade do serviço público. Por tais motivos, a emenda constrói elementos

referenciais em que se fundamentará a nova modalidade de admissão, cujas caracteristicas

mais" detalhadas depeDderio, evidentemente, do juízo do legislador ordinário!

necessariamente federal, porque compete exclusivamente à União legislar sobre ó Direito

do Trabalho.

Esse regime tem natureza contratual, como o regime trabalhista

comum, mas se diferenciará pela presença, em um dos pólos da relação, da administração

pública. Evidentemente, constatado que uma das partes defende o interesse público,

enquanto a outra se bate por suas perspectivas pessoais, há que se garantir a predominânci~

do primeiro campo sobre o segundo - daí a aceitação da quebra da irredutibilidade salarial.

Do 'mesmo modo, o fato de que o empregador é o Estado, e não um ente privado, implica

em que a indenização a ser paga para os demitidos não poderá se constituir com base em

pecúlio gradualmente acumulado. Há de ser paga de uma só vez, e estritamente quando

necessária, porque não há motivos para imaginar que o mecanismo da despedida, no âmbito
do Estado, venha a ser vulgarizado por força da nova norma. Se o empregado público se

aposenta sem que haja solução de continuidade em sua relação de trabalho, não há porque

premiá-lo com um pecúlio destinado a garanti-lo contra circunstância que afinal não se

verificou. É preciso, do mesmo modo, assinalar que o percentual de 10% por mês de
serviço prestado é inferior ao custo do sistema do FGTS. onde se obriga a depósitos

mensais à base de 8%, mas com indenização que amplia em 40% esse valor ~õ caso de

despedida arbitrária.
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Por outro lado, a em.,.protege com a contundência necessária
as áituações que já se constituíram no tempo presente. Qualquer que seja o mérito da

modificação proposta, mmca se haverá de lograr um texto capaz de ser tão bom que
justifique o delmantelamento do ordenamento jurídico. E um dos pilares da estrutura
jurídica de uma naçIo é justamente a estabilidade das relações criadas por lei (ai incluídas

as normas constitucionais) ou por decisio judicial. Quando esses pressupostos se
desvanecerem, nio estaremos mais no mundo civilizado: caminharemos celercmente rumo à

barbárie.
Enfim, o grande mérito da emenda ora proposta se resume na

busca de atingir o mundo imaginado pela velha máxima cristã: "dai a César o que é de
César", já ensinava o grande profeta, há quase dois mil anos. Em poucas oportunidades

essa mensagem pode alcançar tio notável p'cação como no caso em tela.

GERSON PERES
JOAO THOME MESTRINHO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
PAULO GOUVEA
CELSO DANIEL
IVAN VALENTE
VICENTE CASCIONE
CARLOS NELSON
ROBERTO BRANT
ELCIONE BARBALHO
FEU ROSA
DE VELASCO
LUIZ GUSHIKEN
FREIRE JUNIOR
CECI CUNHA
JOSE COIM&RA
CIDINHA CAMPOS
SALOMAO CRUZ
MANOEL CASTRO
ROGERIO SILVA
SARNEY FILHO
HUGO BIEHL
JAIR BOLSONARO
FELIPE MENDES

ENIVALDO RIBEIRO
JOFRAN FREJAT
JOSE REZENDE
AUGUSTO FARIAS
ROMEL ANIZIO
AUGUSTINHO FREITAS
DARCI COELHO
OSVALDO REIS
EURICO MIRANDA
JOAO PIZZOLATTI
LAPROVITA VIEIRA
PAUDERNEY AVELINO
DILCEU SPERAFICO
ALBERICO CORDEIRO
ANIVALDO VALE
JOAO ALMEIDA
OLAVIO ROCHA
CONFUCIO MOURA
CARLOS ALBERTO
CARLOS CARDINAL
RITA CAMATA
LUIZ DURA0
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FRANCA

ANTONIO DO VALLE
ILDEMAR KUSSLER
ANTONIO AURE~IANO

HILARIO COIMBRA
HELIO ROSAS
ROBERTO MAGALHAES
NILSON GIBSON
DELFIM NETTO
JAIR SOARES
BENEDITO GUIMARAÉS
CARLOS MAGNO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
RICARDO IZAR
WAGNER SALUSTIANO
ANTONIO JORGE
UBALDO CORREA
OSVALDO BIOLCHI
SERGIO MIRANDA
AGNELO QUEIROZ
JOSE PRIANTE
ANTONIO BRASIL
ERALDO TRINDADE
GILVAN FREIRE
ALBERTO SILVA
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ORCINO GONCALVES
ALDO ARANTES
ROMMEL FEIJO
EDSON SILVA
LEONIDAS CRISTIHO
PIMENTEL GOMES
JAIRO AZI
JAII'IE FERNANDES
ROLAND LAVIGNE
JONIVAL LUCAS
LEUR LOHANTO
RAIMUNDO SANTOS
NOEL DE OLIVEIRA
FATIMA PELAES
LAIRE ROSADO
HURILO PINHEIRO
RODRIGUES PALMA
ROBERTO VALADAO
JOSE TELES
PAULO CORDEIRO
MAURICIO REGUlA0
EURIPEDES MIR~NDA

WAGNER Rossr
FLAVIO ARNS
NELSON MARCHEZAN
ROBERTO SANTOS
MARIO NEGROMONTE
HUGO LAGRANHA
LINDBERG FARIAS
FERNANDO LOPES
FERNANDO GABEIRA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
WALDIR DIAS
SALATIEL CARVALHO
FERNANDO LYRA
FLAVIO DERZI

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

FERNANDO GONCALVES
EDSON SOARES
FRANCISCO HORTA
OSORIO ADRIANO
EDUARDO MASCARENHAS
ROBERTO CAMPOS
luJSSA DEMES
ROBERTO PESSOA
JULIO CESAR
NEDSON MICHELETI
PAULO HESLANDER
PRISCO VIANA
JAIR SIGUEIRA
HAURICIO CAMPOS
JAIME MARTINS
WERNER WANDERER
ABELARDO LUPION
MARCONI PERILLO
LUIZ CARLOS HAULY
WELSON GASPARINI
ALCIONE ATHAYDE
WOLNEY QUEIROZ
EDSON EZEQUIEL
MIRO TEIXEIRA
AIRTON DIPP
LEONEL PAVAN
RENAN KURTZ
TETE BEZERRA
JOSE ALDEMIR
MARCOS LIMA
ADYLSON MOTTA
JOAO MENDES
JOVAIR ARANTES
MARIA VALADAO
DARCISIO PERONDI
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MARISA SERRANO
LAURA CARNEIRO
FRANCISCO RODRIGUES
CANDINHO MATTOS
VIC PIRES FRANCO
MARCELO DEDA
REGIS DE OLIVEIRA
MAURICIO NAJAR
ALMINO AFFONSO
JOSE LUIZ CLEROT
NELSON OTOCH
ELISEU RESENDE
GONZAGA MOTA
ANTONIO FEIJAO
ALBERTO GOLDMAN
MARQUINHO CHEDID
MALULY NETTO
VADAO GOMES
MARIO DE OLIVEIRA
SAULO QUEIROZ
BENITO GAMA
RONALDO PERIM
MATHEUS SCHMIDT
WALDOHIRO FIORAVANTE
TELHA DE SOUZA
JORGE'WILSON
VICENTE ANDR~ GOMES
MARCIO REINALDO MOREIRA
SEVERINO CAVALCANTI
WILSON BRAGA
JARBAS LIMA
MARINHA RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
NEY LOPES
CLEONANCIO FONSECA
VALDENOR GUEDES

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••••••~ ••••••• 179
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••• ~ ••• 182

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

?LAVIO ROCHA
~APROVITA VIEIRA
ALOYSIO NUNES FERREIRA

REPETIDAS: 3.

21 CLASSIFICAÇÃO·

PROPOSIÇÃO

PEC N" 173 195

DiSPOSITIVO:
( ) SUPRESSIVA

( ) AGLUTlNATlVA (

) SUBSTITUTIVA

I MODIFICATIVA

( x I ADITIVA

IéOMISSÂO Especial

AUTOR
Deputada RAQUEL CAPIBERIBE e outros

Acrescente-se artigo à Proposta de Emenda à Constituição n' 173, de 1995.
do Poder Executivo, numerando-o como art. 14 e renumerando o posterior. com
a seguinte redação:

"Art. 14. Aos servidores públicos federais que desenvolvam atividades
transferidas pela União a seus ex-Territórios. que possuam vinculo funcional
recconhecido pela União. na data da promulgação desta Emenda. fica
assegurado. mediante opção. o direito de enquadramento no· Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nO 6.550, de 5 de julho de 1978."
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\

JUSTIFICAÇÃO

A razão essencial da presente Emenda ~é a de definir a situação funcional de

seIVÍdores remanescentes dos ex-Territórios Federais. antigos ocupantes de empregos públicos•
.ncluídos nas Tabelas ':::speciais então existentes naquelas unidades territoriãis da União.

Com efeito, já decorrido algum tempo da transformação dos ex-Territórios em
stados, grande parte do efetivo dos servidores territoriais ainda não tem a sua situação funcional
egularizada. Esse quadro provoca inúmeros prejuizos aos que nele se encontram, impedindo,

lusive, o direito de promoção no àmbito da Administração Pública federal.

Dessa forma, urge que seja implementado o enquadramento dos antigos
mpregados públicos territoriais na sistemática de classificação de cargos. instituída pela Lei nO 6.550.
e 5 de julho de 1978.

.. ]
PARLAMENTAR

I..D_/_at_a L- .:.A:::s;::si:.::~a:::t.:::.ur:.:a:..._ __!D:iil~K2

RAQUEL CAPIBERIBE
NELSON MARCHEZAN
FATIMA PELAES
ALEXANDRE,CARDOSO
~lARCELO TEIXEIRA
SERGIO CAl~NEIRO

BENEDITO DE. LIlHI
UBALDO CORREA
l1ARCOS LIMA
PAULO RITZEL
LIIHA QUINAN
LUIZ PIAUHYUNO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
IVO MAINARDI
ROBERTO t)ALADAO
PIMENTEL GOMES
AFFONSO CAMARGO
HERMES PARCIANELLO
JOSE f.\LDEMIR
SIMARA ELLERY
EXPEDITO JUNIOI~

CARLOS MELLES
JOAO MAIA
ROBERTO BALESTRA
COSTA FERREIRA
8ENEDITO DOMINGOS
EDUARDO MASCARE.NHAS
.JOSE PIMENTEL
AGNALDO TIMOTEO
MURILO PINHEIRO
UBALDINO .JUNIOR
DARCI COELHO
ROBERTO PAULINO
JULIO REDECKER
EMERSON OLAVO PIRES
IBRAHIM ABI-ACKEL
CHICO DA PRINCESA
ALBERTO GOLDMAN
PAULO GOUVEA
NEY LOPES
LUlZ BUAIZ
CARLOS NELSON
NEWTON CARDOSO
GERSON PERES
WOLNEY QUEIROZ

JOAO IUBEIRO
LUIS BARBOSA
ELIAS MURAD
USHITARO KAMIA
CARLOS APOLINARIO
DE VELASCO
HUGO LAGRANHA
LUIZ MAINARDI
JAlR SIQUEIRA
JOSE FORTUNATI
CARLOS CARDINAL
LUCIANO CASTRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
ARNON BEZERRA
JOAO COLAf~O

ANTONIO GERALDO
SERGIO GUERRA
SARAIVA FELIPE
GONZAGA PATRIOTA
GILVAN FREIRE
OSCAR GOLDONI
ADELSON SALVADOR
JOSE MUCIO MONTEIRO
UDGON BANDEIRA
PAULO PAIM
WILSON BRANCO
NOEL DE OLIVEIRA
HELIO ROSAS
JAIR BOLSONARO
FERNANDO TORRES
CESAR BANDEIRA
UBIRATAN AGUl.AR
ROMMEL FEIJO
WAGNER ROSSI
FRANCISCO DORNELLES
LAURA CAI~NEIRO

VANESSA FELIPPE
DARCISIO PERONDI
MARIA VALADAO
WELINTON FAGUNDES
NAN SOUZA
PAULO TITAN
ROBERTO ROCHA
AUGUSTO NARDES

JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
GIOVANNI QUEIROZ
LEONIDAS CRISTINO
ALBERICO FILHO
ELISEU MOURA
BARBOSA NETO
EZIDIO P INHEIIH>
EUJACIO SIMOES
GENESIO BERNARDINO
CONFUCIO MOURA
GERVASIO OLIVEIRA
SER AFIM VENZON
SALOMAO CRUZ
WILSON CUNHA
ROBERIO ARAUJO
JOAO THOME MESTRINHO
EDSON SOARES
EDUARDO BARBOSA
VICENTE ARRUDA
ODILIO BALBINOTTI
IVANDRO CUNHA LIMA
ARMANDO COSTA
ROBERTO PESSOA
PEDRO CANEDO
GEDDEL VIEIRA LIMA
JOSE BORBA
JOAO HENIUGUE
SILVERNANI SANTOS
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANTONIO JORGE
PINHEIRO L.ANDIM
JOAO IENSEN
B. SA
LAIRE ROSADO
EL.CIONE BARBALHO
VALDIR COLATTO
THEODORICO FERRACO
EDINHO BEZ
CECI CUNHA
MAGNO BACELAR
LEONEL PAVAN
ALCIONE ATHAYDE
ERALDO TRINDADE
DOLORES NUNES
ATILA LINS
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ANIBAL GOMES
ADELSON RIBEIRO
LAPROVITA ,VIEIRA
ELTON ROHNELT
ANTONIO BRASIL
RONIVON SANTIAGO
ADROALDO STRECf<
MAX ROSENMANN
MANOEL CASTRO
CHICAO BRIGIDO
ARMANDO ABILIO
MATHEUS SCHMIDT
RAIMUNDO SANTOS
BETO LELIS
.JOSE THOMAZ NONO
PEDRO NOVAIS
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JAYME SANTANA
HILARIO COIMBRA
ARY KARA
.JOSE COIMBRA
SEVERIANO ALVES
ALVARO GAUDENCIO NETO
OSVALDO REIS
ENIVALDO RIBEIRO
MAURO L,OPES
VALDENOR GUEDES
FLAVIO ARNS
BENEDITO GUIMARA~S

PRISCO VIANA
FERNANDO LYRA
ALCESTE ALMEIDA
PAULO FEI.JO
RITA CAMATA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 185
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 186

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

FRANCISCO OIOGENES

22
EMENDA MODIFICATIVA

Altere-~e a PEC n Q 173-A/95, nos seguintes termos:

I - Dê-se, ao art. 3º, a seguinte redação:

"Art. 3º. É alterado o inciso XII, e acrescentado o inciso
XXII ao ao art. 37 da Constituição Federal, com a seguinte
redação:

"Art. 37...•

XII - os vencimentos, as vantagens pennanentes e as van
tagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao
local de trabalho dos cargos do Poder Legislativo, inciusive
dos Tribunais de Contas, e do Poder Judiciário não pode
rão ser superiores aos pagos pelo Podet Executivo, para
agentes ou servidores que exerçam atribuições idênticas,
assemelhadas ou de mesmo nível hierárquico.

XXII - somente mediante lei específica poderá ser elevada
ou reajustada a remuneração, o vencimento, o soldo, o
provento, a pensão, as gratificações ou quaisquer vanta
gens pecuníárias percebidas por servidores públicos-civis e
núlitares ocupantes de cargos ou funções da administra
ção direta, das autarquias e das fundações públicas, bem
como suprinúdas ou reduzidas estas mesmas vantagens."
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ALZIRA EWERTON
FELIX MENDONCA
ROBERTO FONTES
NELSON MEURER
N=LSON MARGUEZELLI
OSVALDO BIOLCHI
ENIO BACCI
ElILAS BRASILEIRO
ANA .JULIA
SALATIEL CARVALHO
.JOSE LUIZ CLEROT
REGIS DE OLIVEIRA
.JORGE WILSON
ALEXANDRE CERANTO
HOMERO OGUIDO
YEDA CRUSIUS
LUIZ DURA0
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H -Acrescente-se. à PEC n 173-A/95. o seguinte artigo:.

"Art.... O art. 37 passa a vigorar ~crescidodo seguinte pa
rágrafo:

'Art. 37...
§ ••. Para os efeitos ·da aplicação do limite fIxado no inciso
XI deste artigo considera-se t,:emuneração a soma dos valo
res percebidos a" qualquer titulo, ressalvadas as parcelaS
de caráter indenizatório ou eventual expressamente defini
das em lei complementar.

IH - Dê-se. ao artigo 5°, a seguinté redação:

"Art. 5°. O parágrafo I Q do artigo 39 passa a vigorar com a
seguinte redação:

'Art. 39....
§ I º. A lei assegurará aos servidores submetidos ao regime
jurídico único de que trata o caput isonomia de remunera
ção para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, do
mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de cará
ter individúal e as de caráter indenizatório relativas à na
tureza ou local de trabalho.
.....

IV - Suprima-se o art. 62 , que altera o § 2º do art. 39.

v -Acresr.ente-se. à PEC n Q 173-A/95, o seguinte artigo:

'Art. ... É acrescentado~ ao art. 48, o inciso XV, com a se
guinte redação:

'Art. 48....

XV - flXaÇão da remunenção dos cargos, empregos e fun
ções dos serviços auxiliares. técnicos e administrativos da

Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal

Fevereiro de 1997
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de Contas da União e dos órgãos do Poder Judiciário e do
Ministério Público da União, observada a iniciativa privati
va, em cada caso, e os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias;

,,,

VI - Altere-se a redação proposta para o artigo 75 do Ato
daS Disposições Constitucionais Transitórias pelo art. 10
da PEC nº 173-A/95, para a seguinte:

"Art. 75. Em nenhuma hipótese os proventos da inativida
de dos agentes e servidores públicos ou as pensões que lhe
forem correspondentes poderão exceder a remuneração
percebida pelos agentes e servidores públicos em ativida
de, aplicando-se aos proventos e pensões os limites menci
onados nos incisos XI e XII do art. 37, não se admitindo a .
percepção ou manutenção de excesso a qualquer titulo."

JUSTIFICAÇÃO

Sexta-feira 7 04055

A presente emenda visa superar alguns problemas específicos
identificados na PEC nº 173. relativamente à questão da política remunera
tória do serviço público. incluindo forma de reajustametno salarial. isonomia .
de vencimentos e tetos de remuneração. A importãncia destes pontos exige
abordagem mais consistente. do ponto de vista das propostas de alteração..
Por isso. oferemos à consideração desta casa as seguintes mudanças no
texto da PEC:

a) a redação do inciso XII do artigo 37 necessita de aperfeiçoamento. para'
que a isonomia de vencimentos seja assegurada em relação à totalidade das
parcelas remuneratórias; para cargos de atribuições idênticas ou asseme
lhadas e de mesmo nível hierárquico. A fragilidade do texto constitucional
vigente permite, interpretando-se de forma restritiva o termo Nvencimentos"
que se assegura a paridade apenas em relação ao vencimento b6aico. o que
tem servido•. corriqueiramente. a que servidores dos demais Poderes sejam'
aquinhoados com retribuições superiores às pagas pelo' Poder Executivo em
casos idênticos. Objetivamos. assim. dar efetividade ao conceiLlI de isonomia.
contemplado parcialmente no inciso XII;
b) propomos. ainda. alteração à redação proposta ao inciso XXIII do mesmo
artigo (XXII. na redação dada pela CCJR). a fim de. aceitando-se a tese de'
que somente por meio de lei específica possa ser elevada ou reajustada re
muneração de servidor público. seja esta norma especificamente voltada aos
ocupantes de cU'lloe p6b1icoa. Assim. os ocupantes de empregos públicos
permanef?eriam sujeitos à legislação salarial aplicável aos demais trabalha
dores e aos mecanismos de acordo. convenção coletiva ou sentença norma
tiva. uma vez que detém a capacidade de instaurar dissídios trabalhistas. Ao
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mesmo tempo, propomos que não apt!nas os aumentos, mas também as re
duções de vantagens somente possam ocorrer mediante lei! específica.
c} propomos, no tocante ao teto remuneratório fIxado no inciso XI da Consti
tuição. que sejam consideradas como remuneração a soma dos valores per
cebidos a qualquer titulo, ressalvadas somente as parcelas de caráter inde
nizatório ou eventual expressamente definidas em lei complementar. Assim,
todas as vantagens, exceto aquelas expressamente nominadas, de natureza
indenizatória ou eventual, que por defInição não são de caráter permanente
nem se incorporam aos proventos de aposentadoria, estariam sujeitas ao
teto de remuneração. coibindo-se abusos verillcados nos três poderes.
d) preservamos, no texto constitucional. o direito dos servidores à isonomiá.
contemplado no atual § 1º do art. 39, dando-lhe. no entanto. escopo mais
preciso: a isonomia deve alcançar a totalidade dos servidores regidos pelo
mesmo regime jurídico estatutário. e não apenas os da administração direta.
devendo-se diririgir, ainda, à remuneração do servidor, excetuadas as parce
las de caráter individual e as de caráter indenizatório relativas à natureza ou
local de trabalho, considerados , evidentemente. cargos de atribuições iguais
ou assemelhados;

e) preservamos, ainda, o direito dos servidores à irredutibilidade salarial,
contemplado no § 2º do art. 39. uma vez que este direito ê extensão dos di
reitos sociais assegurados a todos os trabalhadores no art. 79 da Constitui
ção. Suprimir esta garantia significaria tornar o trabalhador no serviço pú
blico eternamente inseguro e refém das pressões conjunturais de maus go
vernantes. que poderiam desmontar setores inteiros da administração pela
via da redução salarial de seus servidores;
11 asseguramos. aos órgãos do Poder Legislativo. a iniciativa privativa em
projetos de lei que digam respeito à remuneração dos seus servidores, wna
vez que concordamos com a proposta de que somente por lei possam ser
concedidos aumentos de remuneração:
g) acolhemos a proposta de que .os proventos de inatividade e pensão sejam
sujeitos ao teto de remuneração dos servidores púbIcos em atividade da
mesma catetoria. bem assim ao teto de remuneração previsto no inciso XI
doa rt. 37. Adequamos a redação. no entanto, para dar maior precisão ao
alcance desta norma, que deve se dirigir aos ageDto e sen'l.dOl'e. públicos.
para que não pairem dúvidas quanto ao seu alcance.

São estas as alterações relativas às questões remuneratórias do
serviço público que entendemos sejam necessárias ao aperfeiçoamento da
PEC nº 173-A, as quais submetemos à apreciação da Comissão Especial.

Sala da Comissão, .

Fevereiro de 1997



Fevereiro de 1997

IVAN VALENTE
TELMA DE SOUZA
.JAQUES WAGNER
WALDOMIRO FIORAVANTE
PAULO GOUVEA
GERSON PERES
MATHEUS SCHMIDT
CELSO DANIEL
.JOAO THOHE MESTRINHO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
~ICENTE CASCIONE
J::LCIONE BARBALHO
ROBERTO BRANT
~ARLOS NELSON
MOREIRA FRANCO
~UGO RODRIGUES DA CUNHA
fAULO BERNARDO
jJOSE GENOINO
,,"UIZ MAINARDI
I1ARCELO DEDA
SANDRA STARLING
~IGUEL ROSSETTO
/..JOSE PIMENTEL

/

F.ERNANDO FERRO
PAULO ROCHA
PAULO PAIM

:ALCIDES MODESTO
.JOSE MACHADO
PEDRO WILSON
ARLINDO CHINAGLIA
.JAIR MENEGUELLI
LUCIANO ZICA
JOAO COSER
NILMARIO MIRANDA
CONCEICAO TAVARES
JOSE FRITSCH
.JANDIRA FEGHALI
INACIO ARRUDA
SERGIO CARNEIRO
MILTON TEMER
SER AFIM VENZON
.JOAO PAULO
.JOSE FORTUNAT.I
EDSON SOARES
EDSON EZEQUIEL
MARISA SERRANO
MAURI SERGIO
HELIO BICUDO
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FRANCA
ROBERTO SANTOS
GILNEY VIANA
WILSON BRANCO
ANTONIO DO VALLE
AIRTON DIPP
RENAN KURTZ
BETO LELIS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

JOSE CARLOS,SABOIA
JOSE MAURICIO
DUILIO PISANESCHI
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO GABEIRA
UBALDO CORREA
ANTONIO BRASIL
SALOMAO CRUZ
JOSE PRIANTE
.JOSE ANIBAL
ANTONIO FEIJAO
ROGERIO SILVA
KOYU IHA
FERNANDO LOPES
CARLOS APOLINARIO
LINDBERG.FARIAS
SERGIO MIRANDA
VICENTE ANDRE GOMES
CLEONANCIO FONSECA
DE VELASCO
ANA JULIA
JOAO FASSARELLA
CHICAO BRIGIDO
ARNON BEZERRA
JOAO ALMEIDA
WOLNEY QUEIROZ
ALDO REBELO
FERNANDO ZUPPO
MiRO TEIXEIRA
NOEL DE OLIVEIRA
PINHEIRO LANDIM
JOSE CARLOS VIEIRA
BETO MANSUR
ILDEMAR KUSSLER
SOCORRO GOMES
FREIRE JUNIOR
UDSON BANDEIRA
ELIAS 'MURAD
AFFONSO CAMARGO
ORCINO GONCALVES
CARLOS CAMURCA
CORAUCI SOBRINHO
RICARDO GOMYDE
JOVAIR ARANTES
DOMINGOS DUTRA
ALDO ARANTES
CELSO RUSSOMANNO
HAROLDO LIMA
MARIA LAURA
NILSON GIBSON
ZULAIE COBRA
MARIA VALADAO
PAULO CORDEIRO
ARNALDO FARIA DE SA
LUIZ DURA0
VALDOMIRO MEGER
FEU ROSA
LEONEL PAVAN'
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ANTONIO AURELIANO
CECI CUNHA
NEWTON CARDOSO
JARBAS LIMA
EZIDIO PINHEIRO
YEDA CRUSIUS
CANDINHO MATTOS
RICARDO BARROS
ALEXANDRE CERANTO
REGIS DE OLIVEIRA
MAURICIO NAJAR
BENEDITO DE LIRA
AUGUSTO FARIAS
HUGO BIEHL
DARCISrO PERONDI
ROBERTO MAGALHAES
ALMINO AFFONSO
JOSE LUIZ CLEROT
REMI TRINTA
PIMENTEL GOMES
UBIRATAN AGUIAR
JOAO LEAO
HELIO ROSAS
WAGNER ROSSI
HERMES PARCIANELLO
OSCAR GOLDONI
CHICO DA PRINCESA
TETE BEZERRA
USHITARO KAMIA
LAURA CARNEIRO
AYRES DA CUNHA
RUBEM MEDINA
WIGBERTO TARTUCE
MARTA SUPLICY
MAURICIO CAMPOS
PAULO DELGADO
AYRTON XEREZ
NELSON TRAD
LUCIANO CASTRO

.EFRAIM MORAIS
MARCONI PERILLO
GILVAN FREIRE
CELIA MENDES
FATIMA PELAES
TALVANE ALBUQUERGUE
SILVIO ABREU
ANTONIO BALHMANN
LEOPOLDO BESSONE
MAURO LOPES
MILTON MENDES
RICARDO IZAR
AGNELO QUEIROZ
VALDEMAR COSTA NETO
WELSON GASPARINI
ROBERTO VALADAO
JOAO MELLAO NETO
ALBERTO SILVA
SEVERINO CAVALCANTI

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••••••••• ~ •••• 174
ASSINATURAS.DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 175

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

JOSIAS GONZAGA
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23
EMENDA MODIFICADVA

A1tere-se a PEC nº 173-A/95, nos seguintes termos:

1- A1tere-se a redação proposta pelo art. 12 ao inciso I do
art. 37, .para a seguinte:

-Art. 37 ....

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessiveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei, permitida a admissão de estrangeiros em empre
gos públicos nas áreas de ensino e pesqr.isa, na hipótese
de autorização legal específica;-

11- A1tere-se a redação proposta para o -daput- do art. 39
para a seguinte:

-Art. 39. A União, os ~ados. o Dlstrtto Federal e os Municí
pios instituirão. no Ombito de sua cqmpetência. regime ju

rídico único e planos de carr~ira para os servidores" ela

administração direta e dos entes de direito público f da
administração indireta.-

11I- Acrescente-se. ao art. 39. o seguinte parágrafo:

-Art. 39...

§ 3º. Os cargos públicos da União e de suas entidades de

direito público serão estn.turadas. no âmbito de cada Po
der. num quadro de pessoal único. envolvendo a totalida
de dos cargos e carreiras.-

IV - Suprima-se o art. 7º. que propõe alteraçâo ao art. 206,
inciso V da Constituição.

V -Inclua-se. na PEC nº 173-A/95. o seguinte artigo:

-Art...... No prazo de dois anos:a contar da promulgação
desta emenda. serão revistos os estatutos das autarquias e
fundações mantidas pelo poder público. a fim de que seja
definido. em cada caso. em função da sua finalidade.
atividades e competências efetivamente executadas. o
regime jurídico a que eleva subordinar-se. de direito públi
co ou privado.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as relaçOes das enti
dades de que trata o -caput- com o Estado e a socieda
de. os instrumentos de supervisão a cargo da administra
ção direta. bem assim sobre as suas fontes ele custeio.-

Fevereiro de 1997
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JUSTlFICAÇAo

Sexta-feim 7 040S9

A presente emenda visa superar alguns problemas específicos
identificados na PEC ne 173, relativamente à questão do regime jurídico apli
cável aos servidores públicos:
a) a admisssão de estrangeiros deve ser restrita a instituiçOes de pesquisa ci
entífica e tecnológica e de ensino, e sempre sob regime de emprego. O
cargo público guarda relações com o detenção da nacionalidade, e seu
caráter de efetividade e permanência não recomenda a investidura de es
trangeiro. Por isso, propomos nova redÓção ao inciso I do art. 37, dando-lhe
redaÇào adequada ao alcance que deve ter, considerando-se, inclusive, 9
princípio da reciprocidade, ou seja, o que é feito em outros pálSes com este
mesmo objetivo, notadamente a Comunidade Européia.

b) o regime jurídico a ser adotado no serviço público deve acompanhar a
natureza do 6rgão ou entidade onde se dará o exercício do servidor. Caso a
entidade seja de direito público, o regime deve ser o estatutário, institucio
nal. que acompanha o regime de cargo pr6prio desta natureza jurídica insti
tucional. Este regime pode alcançar tanto a administração direta quanto as
autarquias e até mesmo fundaçOes, desde que regidas pelo direito público,
e que a forma de propriedade seja pública e estatal. Já as entidades de di
reito privado - à semelhança das empresas estatais - devem ter seus traba
lhadores regidos pela relação de direito privaqo, o regime celetista. Assim, o
caso é de se definir quais as entidades a serem classificadas em cada regi
me jurídico, conforme sua natureza. evitando-se que servidores de autarqui
as, por exemplo. tenham tratamento jurídico diferenciado, ou que possa ha
ver, na administraÇào direta, mais de um regime, que ê o que pode ocorrer
caso aprovada a proposta na forma original.
s::) os integrantes da carreira do magistério, pelo mesmo motivo, devem ser
sujeitos todos ao mesmo regime: poderá até mesmo ser o trabalhista, se as
instltuições de ensino forem entendidas como de direito privado: mas deverá
ser único. Por isso, im~se suprimir a alteraçào proposta ao inciso V do art.
206.
d) finalmente, para dar aos demais dispositivos condições de implementa
ção adequadas, propomos que no prazo de dois anos seja revisto o estatuto
das entidades do administração .indireta para que sejam classificadas como
de direito público ou privado as atualmente existentes, e definidos critérios
transparentes para que se dê o seu relacionamento com o sociedade e a
administração direta. Afastada a previsão constante do art 39, coput, de
que as fundaçOes sejam sujeitas ao regime estaturário, por exemplo, a sua
élassificaçào como entidades de direito privado, análogas às empresas esta
tais, poderia permitir que o regime jurídico aplicável aos seus servidores fosse
o celetista, çliferenciado do das entidades de direito público.

São estas as alterações relativas ao regime jurídico dos servidores
púbiicos que entendemos sejam necessárias ao aperfeiçoamento da PEC n!!
173-A, as quais submetemos à Qpreciação da Comissão Especial.

Solo da Comissão,
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ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 177

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

ALCIONE ATHAYDE
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MARIA LAURA
PAULO DELGADO
AGNELO QUEIROZ
ALDO REBELO
JANDIRA FEGHALI
JAIR MENEGUELLI
TUGA ANGERAMI
RITA CAMATA
JOAO THOME MESTRINHO
NEWTON CARDOSO
MARCOS LIMA
MARISA SERRANO
JOSE ALDEMIR
TETE BEZERRA
ANDRE PUCCINELLI
PEDRO WILSON
JOAO PAULO
EDUARDO MASCARENHAS
TELMA DE SOUZA
CECI CUNHA
ZE GOMES DA ROCHA
ELCIONE BARBALHO
SIMARA ELLERY
NEDSON MICHELETI
MARINHA RAUPP
RENAN KURTZ
L.EONEL PAVAN
MIRO TEIXEIRA
MATHEUS SCHMIDT
JOSE CARLOS COUTINHO
EDSON EZEQUIEL
WOLNEY QUEIROZ
HUMBERTO COSTA
SOCORRO GOMES
LUIZ DURA0
HAROLDO LIMA

·.JOSE GENOINO
ALDO ARANTES
ANTONIO BRASIL
LINDBERG FARIAS
CORIOLANO SALES
BETO LELIS
IVAN VALENTE
WILSON BRANCO
EZIDIO PINHE~RO

FATIHA PELAES
HUGO LAGRANHA
ANIVALDO VALE
JARBAS LIMA
FERNANDO LYRA
ROBERTO BRANT
FLAVIO ARNS
EDUARDO BARBOSA
EURIPEDES MIRANDA
ADELSON SALVADOR
CHICO VIGILANTE
CONFUCIO MOURA
OLAVIO ROCHA
ROBERIO ARAUJO
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ROBERTO PAULINO
UBALDO CORREA
GILVAN FREIRE
ARMANDO ABILIO
CARLOS NELSON
USHITARO KAMIA
SERGIO MIRANDA
VITTORIO MEDIOLI
WAGNER ROSSI
JOAO LEAO
UBIRATAN AGUIAR
"FIRMO DE CASTRO
ROMMEL FEIJO
ELISEU MOURA
ODELHO LEAO
JOSE LUIZ CLEROT
ALMINO AFFONSO
JAIR BOLSONARO
FERNANDO GÔMES
JOVAIR ARANTES
OLAVO CALHEIROS
NILMARIO MIRANDA
MURILO PINHEIRO
EDINHO ARAUJO
INACIO ARRUDA
AUGUSTO FARIAS
PAULO TITAN
GONZAGA MOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
PRISCO VIANA
LEUR LOMANTO
LUIZ BUAIZ
JONIVAL LUCAS
JAIRO AZI
JOFRAN FREJAT
IBRAHIM ABI-ACKEL
FRANCISCO HORTA
ADAUTO .PEREIRA
EFRAIM MORAIS
CARLOS MELLES
SILAS BRASILEIRO
SIMAO SESSIM
CELIA MENDES
JOAO MAIA
JAIR SIGUEIRA
MARCONI PERILLO
JOSE FR ITSCH
ALCIONE ATHAYDE
MARIA VALADAO
VICENTE CASCIONE
DUILIO PISANESCHI
WIGBERTO TARTUCE
ANTONIO FEIJAO
NELSON TRAD
EDUARDO JORGE
ADYLSON MOTTA
ANIBAL GOMES
VICENTE ARRUDA
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MOREIRA FRANCO
CIDINHA CAMPOS
JORGE WILSON
NILSON GIBSON
GIOVANNI QUEIROZ
JOAO ALMEIDA
FERNANDO DINIZ
NESTOR DUARTE
OSVALDO COELHO
IBERE FERREIRA
MARCELO BARBIERI
NAN SOUZA
JOAO FASSARELLA
LUIZ MAINARDI
JOAO MELLAO NETO
EDSON SOARES
BENEDITO DOMINGOS
MARILU GUIMARAES
PEDRO CANEDO
RUBEM MEDINA _
CONCEICAO TAVARES
ANA JULIA
MARTA SUPLICY
JOSE FORTUNATI
JOSE AUGUSTO
FERNANDO FERRO
PAULO PAIM
HELIO BICUDO
JAGUES WAGNER
PAULO ROCHA
ALCIDES MODESTO
MILTON MENDES
JOSE PIMENTEL
LUCIANO ZICA
ARLINDO CHINAGLIA

,PAULO BERNARDO
'JOAO COSER
MARCIO REINALDO MOREIRA
CIRO NOGUEIRA
ARACELY DE PAULA
GENESIO BERNARDINO
PADRE ROGUE
CELSO DANIEL
SALOMAO CRUZ
MILTON TEMER
ALOYSIO NUNES FERREIRA
MARCELO DEDA
AIRTON DIPP
ESTHER GROSSI
GILNEY VIANA
CARLOS SANTANA
ENIO BACCI "
CHICO FERRAMENTA
ADAO PRETTO
CARLOS CARDINAL
DOMINGOS DUTRA
AUGUSTO CARVALHO

REPETIDAS: 1

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

RONALDO CEZAR COELHO
JERONIMO REIS
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EMENDA~ :;'1-\

Dê-se ao ano 4° a seguinte redação:

•An. 4° O coput do ano J9 passa a ~igorar com a segull::~

redação. acrescendo-se ao dispositivo o § JO adiante explicitado:

oAn. J9. A União. os Estados. o Distrito

Fedem! e os Municípios instituirão. no âmbito de sua

compcléncia. os regimes juridicos e os planos de Can:cua a

que se ·.:Ibmeterào os servidores da adminisuaç;lo pública

direta. (..;.: 1utarquias e das fundações públicas fcdenJis.

coput. é vedado o estabelecimento
l

difeIellCl3dos para sctvidores da ado~~i;;J

servidores integrnntes do quadro de

uma mesma autarquia ou fundação.'

JUS~

É sem dúvida preocupante a disposição de restabelecer tratamentos

desiguais entre os servidores públicos. A amarga experiência ocorrida nos anos de regime

militar demonstra cabalmente que não há como administrar quadros de pessoal distintos

sob o comando de uma mesma autoridade. A anomalia que se quer reintroduzir no serviço

público não convém sequer à iniciativa privada - imagine-se, para ilustrar essa assertiva,

que dificuldades não enfrentaria uma grande empresa se não lhe fosse garantida a

universalidade na aplicação da CLT a seus empregados.

Deve ser afastada, em relação ao tema, a confusão que se faz entre

carreIra e regime Jurídico de admissão. Se a primeira deve ser voltada ao atendimento de

inúmeras especificidades, não cabe ao segundo prever desigualdades injustificáveis entre

seres humanos. O regime juridico não se destina a conceder benesses e favores, corno

normalmente se acredita, mas a fornecer um arcabouço mínimo de garantias para disciplinar

a re1ação entre servidores c administraÇão pública. É fruto da gradativa extinção da

selvageria nas relações de trabalho do serviço público; cada vez menos afeitas ao

predomínio da vontade imperial e patrimonialista de administradores de plantão. Permitir

uma disciplina distinta, no âmbito de uma mesma estrutura organizacional, é devolver ao

Estado a capacidade de restabelecer o arbítrio e a iniqüidade no relacionamento com seus

servidores.

Sala da Comissão, em de
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ALEXANDRE CARDOSO
BETO LELIS
SERGIO CARNEIRO
CIDINHA CAMPOS
AGNELO QUEIROZ
EDSON EZEQUIEL
FERNANDO LOPES
GILNEY VIANA
SANDRA STARLING
PEDRO VALADARES
TILDEN SANTIAGO
AUGUSTO CARVALHO
NILSON GIBSON
SERGIO MIRANDA
GERVASIO OLIVEIRA
ADELSON SALVADOR
CHICAO BRIGIDO
PAULO ROCHA
LUIZ MAINARDI
LEONEL PAVAN
RICARDO HERACLIO
FERNANDO GONCALVES
RICARDO G9MYDE
WOLNEY GuEIROZ
CORIOLANO SAL!;!':
FERNANDO GABEIRA
JOSE CARLOS SABOIA
ANTONIO BRASIL
JOSE PRIANTE
CARLOS ALBERTO
LEONIDAS CRISTINO
ENIO BACCI
JOAO COSER
CARLOS CARDINAL
LUIZ DURA0
ANTONIO DO VALLE
FRANCISCO HORTA
SEBASTIAO MADEIRA
ROBERIO ARAUJO
LUIZ FERNANDO
NOEL DE OLIVEIRA
JARBAS LIMA
JOFRAN FREJAT
UBALDO CORREA
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ROMEL ANIZIO
OSVALDO BIOLCHI
ALCIONE ATHAYDE
CLEONANCIO FONSECA
DF. VELASCO
JOSE JANENE
BENEDITO GUIMARAES
ADELSON RIBEIRO
WILSON CUNHA
CARLOS MAGNO
JAIR SOARES
PHILEMON RODRIGUES

' ..HAROLDO LIMA
CARLOS SANTANA
LUIZ BUAIZ
ARLINDO CHINAGLIA
INACIO ARRUDA
FERNANDO TORRES
ERALDO TRINDADE
OLAVO CALHEIROS
MAURICIO REGUlA0
MARCOS LIMA
PAULO BERNARDO
JOSE CHAVES
JOSE FORTUNATI
JOSE LUIZ CLEROT
FRANCISCO SILVA
FEU ROSA
USHITARO KAMIA
ALI'IINO AFFONSO
ALDO REBELO
VADAO GOMES
MATHEUS SCHMIDT
UBALDINO JUNIOR
LUIZ PIAUHYLINO
LUCIANO ZICA
NILMARIO MIRANDA
L~PROVITA VIEIRA
LUIS BARBOSA
W~LDOMIRO FIORAVANTE
RElNAN KURTZ
MtRO TEIXEIRA
ORCINO GONCALVES
J~SE CARLOS COUTINHO
EILISEU MOURA
PJ:;DRO NOVAIS
MARIO DE OLIVEIRA
UUIZ CARLOS HAULY
I1ARCONI PERILLO
",OSE BORBA
4lSVALDO REIS
ADROALDO STRECK
I-lUGO LAGRANHA
'lELSON MEURER
NELSÕN MARGUEZELLI
REGIS DE OLIVEIRA
ANIBAL GOMES
SILVIO TORRES
RITA CAMATA
ALOYSIO NUNES FERREIRA
FELIX MENDONCA
GENESIO BERNARDINO
JOAO THOME MESTRINHO
BENEDITO DOMINGOS
'COSTA FERREIRA
HELIO ROSAS
AECIO NEVES
ALEXANDRE CERANTO
ARACELY DE PAULA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA

AUGUSTO NARDES
CASSIO CUNHA LIMA
WILSON BRAGA
EFRAIM MORAIS
NEDSON MICHELETI
FERNANDO FERRO
ROBERTO JEFFERSON
JOSE FRITSCH
MARCELO DEDA
PAULO DELGADO
ANA JULIA
SALOMAO CRUZ
JAGUES WAGNER
MAURI SERGIO
B. SA
GILVAN FREIRE
NEY LOPES
MARIO CAVALLAZZI
HUMBERTO COSTA
JOAO PAULO
PAULO LIMA
SERGIO NAYA
AIRTON DIPP
GONZAGA PATRIOTA
JANDIRA FEGHALI

ARNON BEZERRA
BARBOSA NETO
BASILIO VILLANI
BETINHO ROSADO
CANDINHO MATTOS
CARLO'S CAMURCA
CECI CUNHA
CONCEICAO TAVARES
DELFIM NETTO
EDINHO BEZ
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
EUJACIO SIMOES
GEDDEL VIEIRA LIMA
HUGO BIEHL
JOAO IENSEN
JOSE AUGUSTO
JOSE TELES
LAEL VARELLA '
NELSON MARCHEZAN
OLAVIO ROCHA
OSMANIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO
PAULO CORDEIRO
PAULO TITAN
PRISCO VIANA
ROBERTO BRANT
ROBERTO FRANCA
ROBSON TUMA
SILVERNANI SANTOS
TALVANE ALBUQUERQUE
VIC PIRES FRANCO

JACKSON PI';REIRA
NEUTO DE CONTO
ARI MAGALHAES
JOAO MATOS

REPETIDAS: 16

RENAN KURTZ
ADELSON RIBEIRO
WILSON CUNHA
JOSE FORTUNATI
SALOMAO CRUZ
ALOYSIO NUNES FERREIR~

GILNEY VIANA
LUIZ BUAIZ

ASSINÃTURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 174
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 4
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••• ~ ••••••••••• 194

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOSGILVAN FREIRE
FERNANDO GONCALVES
JOSE LUIZ CLEROT
ALMINO AFFONSO
JOSE LUIZ CLEROT
MATHEUS SCHMIDT
B. SA
LUIZ DURA0
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41 DA CONSTITUI

lllllllloKI I lISTIml1l
ItlDJrnAlBl

251Q1 _
lIlPIIItIWl INC!SO IV 00 ART.

ÇIlO.
I I lIIlJllIa
IlamMlBlPEC 173 f 95

,....--- IIlIIlllCll ----,

IDllIIIO

ESPECIAL
lIll1I

ALEXANDRE CARDOSO 1
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PSB IRJI\~

Dê-se ao IOC:SO IV áo art. 41 da Constituição, insendo pelo art, S· da
PEC n~ 113, de 1995, a seguinte reaação:

"AIt.41
...................................................................................:.:;: .

IV _por necessidade da admlmstraçào ptlblica. Visando a reduçllo ou
reestruturação de quadrOs. bem como a adequação destes aos
timrtes fixados com base no art. 169. observaaos os critérios de
desligamento estabelecidos em lei complementar. e resguardadOS os
servidores admitidos até a data da promulgação desta Emenda.
..............................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO

Cumpre resguardar da aplicação ao disposto no inciso IV do art. 41 da
Constituição. inSeridO pelo art. S· da PEC =,' , 73. os servidores admitidos até a
data tia promuigação desta EmeMa.

I f
"T'

-..::;.....::-_-~'---=--_ .._- -.-
ALEXAHORE CARDOSO
AGNn.O QUEIROZ
GEIlIlON PERES
SAL.OHAO CRUZ
EXPEDITO .JUNIOk
M_CIO REINA'LDO MOREIRA
IVANOItO CUNHA LIHA
ARLINDO CHlNABLIA
MARINHA RAUPP
COHFUCIO HOURA
ttUt18ERTO COSTA
INACIO ARRUDA
.JOSE CARLOS SA80IA
EDSON EZEQUIEL
SERGIO CARNEIRO
CUNHA LIHA
FERNANDO GA8EIRA
FERNANDO LOPES
REGI 11 DE OLIVEIRA
WALDOMIRO FIORAVANTE
RICARDO GOHYOE
SERGIO MIRANDA
L.UIZ HAINARDI
UDALDINO JUNIOR
CO.IOLANO Sl"\LES
ANTONIO JOAQUIM
KURILO PINHEIRO
~OAO COLACO
GEIlUASIO OLIVEIRA
AUOUSTO CARVALHO
RAeUEL CAPIBERIBE
SERDIO GUERRA
DOMINGOS OUTRA
WOLNEY QUEIROZ
AOAO PRETTO
TILD~N SANTIAGO
NILSOftI GIBSON
AOELSOH SAL.VADOR
CHICAO BR 10100
PAULO ROCHA
LEONEL PAVAN

..RICARDO HERACL.IO
flERNANOO GONCAL Vl::~

GONZAGA PATR 10TH
VICENTE ANORE. GOMES
HAROLDO I_IMA
CARLOS <;;i\NTAtJA

EDSON SILVA
FERNANDO TORRES
ERALDO TRINOAOE'
SEVERINO CAVALCANTI
HAURICIO RE4MJIAO
HARCOS LIHA
PAULO BERNARDO
.JOSE CHAVES
~OSE FORTUNATI
~OSE LUIZ CLEROT
FRANCISCO SILVA
FEU ROS"
LINDIERG FAR IAS
USHITARO KAt1I"
"Lt1INO AFFONSO
ALDO REBELO
VADAO GOHES
SERDIO AROUCA
OO"INOOS L.EONELLI
HATHEUS SCHHIOT
LUIZ P IAUHYLINO
NILttARIO MIRANDA
AUGUSTO NARDES
CASSIO CUNHA LIMA
WILSON BRAGA
EFRAIM MORAIS
NEOSON HICHELETI
FERNANDO FERRO
ROIERTO ~EFFERSON

CHICO VIGIL.ANTE
.jOSE FRITSCH
HARCELO DEOA
PAULO DEt:.GAIlO
ANA .JULIA
CIRO NOGUE1RA.
VALDENOR OUEDEQ.
.JAQUES WAGNER >

HAURI SERGIO
8. SA
GIL.VAN FREIRE
NEY L.OPES
HARIO CAVALLAZZl
JOAO PAULO
PEDRO WILSON
SERGIU NAYA
AIRTON OIPP
JANDIRA fE:GHALI

PAULO LltIA
LEONIDAI CR ISTIHO
ENIO SACCI
.JOAO COSEIl
RIT" CNlATA
CAllLOI CARDINAL
LUIZ DIlIlAO
ANTONIO 00 IIM.LI:
FltAHCISCO HOlIT"
IIEIAlTlAO _IR"
RORDIO ARAWO
LUU: FERHAHDO
NOEL DE OLIIII:IR"
~ARIAS LI"A
.JOFRAN FREJAT
UoIALDO CORREII
ANTONIO ~OROE

ARIlAHDO AIIUO
ROIIEL ANIZIO
OIVALDO IIOLCHl
ALCIOHlE "THo\YH
CU:OHAHCIO F_
H VELASCO
~O.~_

SEICDITO DUIIWIMI
ORelHO BONCALVU
CARLOS _

WIL'ON CUHHA
JAIR .oAll...·
PHlLEHON ROORIGUt:B
LAPROVITA VIEIRA
L.UIS BARBOSA
FERNANDO LYRA
RENAN KURTZ
"IRO TEIXEI_A
.JOSE CARLOS COUTINHO
ELISEU I'lOURA
PEDRO NOVAIS
.JOROE WILSON
HARIO DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS HAUL.Y
HARCONI PERILLO
.jOSE DORBA
OSVALDO REIS
AUROALDO STRECK
HUGO L.AGRANiiA
NELSON HEUAER
NELSON MAR QUEZEL.LI
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SILVIO TORRES
FELIX MEND.ONCA
ADELSON RIBEIRO
GENESIO BERNARDINO
JOAO THOME MESTRINHO
BENEDITO DOMINGOS
COSTA FERI~EIRA

HELIO ROSAS
AECIO NEVES
ALEXANDRE CERANfO
ALOYSIO NUNES F·ERREIRA
ARACELY DE PAULA
ARNALOO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
BARBOSA NETO

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS

BASII_IO VILLANI
BETINHO ROSAOO
CANDINHO MA1TO~S
CARLOS CAMIJRCA
CECI CUNHA
CONCEICAO TAVARES
DE.LFIM NETTO
EDINHO BEZ
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
EUJACIO SIMOES
GEDDEL VIEIRA LIMA
GILNEY VIANA
HUGO BIEHL
JOAO IENSEN
JOSE AUGUSTO

Fevereiro de 1997

JOSE TELES
LAEL VARELLA
NELSON MARCHEZAN
OLAVIO ROCHA
OSHANIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO
PAULO CORDEIRO
PAULO TITAN
PRISCO VIANA
ROBERTO BRANT
ROBERTO FRANCA
ROBSON TUMA
SILVERNANI SANTOS
TALVANE ALBUQUERQUE
VIC PIRE~ FRANCO

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••• ••••••••••• 194
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... .2

ASSINATURAS ILEGIVEIS •••••••• ~.·····.····· 5
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••• ••••••••••••• 239

ASSINATURAS CONFIRHADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 38

SALOMAO CRUZ
SERGIO MIRANDA
GERVASIO OLIVEIRA
EXPEDITO JUNIOR
RICARDO GOMYDE
WOLNEY QUEIROZ
EXPEDITO JUNIOR
ARLINDO CHINAGLIA
INACIO ARRUDA
SERGIO GUERRA
SALOMAO CRUZ
HUMBERTO COSTA

GONZAGA·PATRIOTA
REGIS DE OLIVEIRA
FERNANDO GABEIRA
JOSE CARLOS SABOIA
GILVAN FREIRE
SEVERINO CAVALCANTI
SERGIO CARNEIRO
FERNANDO GONCALVES
WALDOMIRO FIORAVANTE
OReINO GONCALVES
JOSE LUIZ CLEROT
ALMINO AFFONSO
GERVASIO OLIVEIRA.

JOSE LUIZ CLEROT
REGIS DE OLIVEIRA
MATHEUS SCHMIDT
B. SA
LUIZ DURA0
ANTONIO BRASIL
RENAN KURTZ
LEONEL PAVAN
WILSON CUNHA
JOSE FORTUNATI
SALOMAO CRUZ
LUIZ BUAIZ
OSVALDO BIOLCHI

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

JERONIMO REIS
ARI MAGALHAES

26- lWIIfJtAl:ICliiiffiiiir=---
PtnlCl! ---- ATO DAS DISPOSIÇOES TRANSITaRIA

PEC 173 I 95
( I UIDSIYI
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MITlI

toIlTa ALEXANORE CARDOSO r 'ltTIDO - 'E -n- '''IIIA
pse lRJ 11_ I

Acrescente-se. onde couber. artigo no Ato das Disposições
ConsntlJclonals Transitórias. com a segUlrlte redação:

"Art. O Pocer Executivo feceral. estacual. clstrlÍai e mUnicipal.
pocerão estacelecer programa ce :ncennvo ao afastamento
vOluntário ce servlcores com mais de cmco anos de serviço. a vigorar
até 'Tés anos após a promUlgação cesta e:menaa. concecenco
vantagens financeiras e benefIcios orevldenclários e aSSistenciais aos
servidores que aderirem ao programa." .
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JUSTIFICAÇÃO

Intentando redUZir os quadros funCionais. propõe-se que o Poder
Exec.utivo federal. estadual. distrital e mumClpal. estabeleça programa de incentivo
ao afastamento voluntáno de servidores com mais de cinco anos de serviço.

Tal programa. mercê de seu caráter exceOClonal. sena de vigência
limitada. estabeleCida em três anos aoõs a promulgacão da emenoa.

As ennoaass 'federadas. consoante suas peculiares necessidades.
estabelecenam quais as vantagens financeiras (v.g. um saláno mínimo mensal
por ano trabalhado. até um número limitado) e beneficios previdenciários e
assistenciais (v.g. assistênCIa médica oor determinado periodo após o
desligamento. cursos oe gerenciamento a serem concedidos. sempre à vista da
economia que tais medidas venham a propicia. 30 erário.

O estabelecimento do programa p:lr ate do executivo. em virtude de
disposição emanada da própria Constituição. e não por lei. tem por motivo a
premência do inicio de sua aplicação ,afastadas hipóteses de vloiação de direitos
pelo seu caráter mamfesradamente facultativo.

Além elo mais. o comote de constitUcionalidade do ato normativo, um
de seus efeitos. estão sujeitos. por disposição da Lei Maior. ao Poder Judie<iário.

Sexta-feira 7 04065
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ALEXANDRE CARDOSO
AGNELO QUEIROZ
GERSON PERES
MARCIO REINALDO MOREIRA
SALOMAO CRUZ
IVANDRO CUNHA LIMA
ARLINDO CHINAGLIA
MARINHA RAUPP
CONFUCIO MOURA
GILNEY VI~NA

HUMBERTO COSTA
JOSE CARLOS SABOIA
INACIO ARRUDA
EDSON EZEQUIEL
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO LOPES
LINDBERG FARIAS
REGIS DE OLIVEIRA
WALDOMIRO FIORAVANTE
RICARDO GOHYDE
SERGIO MIRANDA
LUIZ MAINARDI
UBALDINO JUNIOR
CORIOLANO SALES
HURILO PINHEIRO
JOAO COLACO
GERVASIO OLIVEIRA
RAQUEL CAP!BERIBE
DOHINGOS DUTRA
WOLNEY QUEIROZ
PC)RO VALADARES
TILDEN SANTIAGO
AUGUSTO CARVALHO
NILSON GIBSON
ADELSON SA:"VADOR
CHICAO BRIGIDO
PAULO ROCHA
RICARDO HERACLIO
FERNANDO GONCALVES

GONZAGA PATRIOTA
VICENTE ANDRE'GOMES
EXPEDITO JUNIOR
LUIZ BUAIZ
JOSE GENOINO
EDSON SILVA
FERNANDO TORRES
ERALDO TRINDADE
MAURICIO REQUIAO
MARCOS LIMA
PAULO BERNARDO
JOSE CHAVES
JOSE FORTUNATI
JOSE LUIZ CLEROT
FRANCISCO SILVA
USHITARO KAMIA
ALMINO AFFONSO
ALDO REBELO
VADAO GOMES
SERGIO AROUCA
MATHEUS SCHMIDT
LUIZ PIAUHYLINO
LUCIANO ZICA
NILMARIO MIRANDA
AUGUSTO NARDES
WILSON BRAGA
EFRAiM MORAIS
NEDSON MICHELETI
FERNANDO FERRO
ROBERTO JEFFERSON

'ADYLSON MOTTA
CHICO VIGILANTE
JOSE FRITSCH
MARCELO DEDA
PAULO DELGADO
ANA 'JULIA
VALDENOR GUEDF."
JAGUES WAGNER
MAURI SERGIO

J.

B. SA
GILVAN FREIRE
NEY LOPES
MARIO CAVALLAZZI
JOAO PAULO
PEDRO WILSON
SERGIO NAYA
AIRTON DIPP
JANDIRA FEGHALI
ANTONIO BRASIL
JOSE PRIANTE:
CARLOS ALBERTO
PAULO LIMA
LEONIDAS CRISTINO
ENIO BACCI
JOAO COSER
CARLOS CARDINAL
LUIZ DURA0
ANTONIO DO VALLE
FRANCISCO HORTA'
SEBASTIAO MADEIRA
SEVERINO CAVALCANTI
ROBERIO ARAUJO
LUIZ FERNANDO
NOEL DE OLIVEIRA
JARBAS LIMA
JOFRAN FREJAT
UBALDO CORREA
SERGIO CARNEIRO
ANTONIO JORGE
ROMEL ANIZIO
OSVALDO BIOLCHI
CLEONANCIO FONSECA
DE VELASCO
ALCIONE ATHAYDE
JOSE JANENE
BENEDITO GUIMARAES
ADELSON RIBEIRO
CARLOS MAGNO
WILSON CUNHA
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JAIR SOARES
PHILEMON RODRIGUES
LAPROVITA VIEIRA
LUIS BARBOSA
FERNANDO LYRA
RENÂN KURTZ
MIRO TEIXEIRA
ORCINO GONCALVES
~OSE CARLOS COUTINHO
ELISEU MOURA
PEDRO NOVAIS
JORGE WILSON
MARIO DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS HAULY
MARCONI PERILLO
JOSE BORBA
OSVALDO REIS
ADROALDO STRECK
HUGO LAGRANHA
NELSON MEURER
NELSON MARQUEZELLI
ANIBAL GOMES

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SILVIO TORRES
FELIX MENDONCA
LEONEL PAVAN
GENESIO BERNARDINO
BENEDITO DOMINGOS
COSTA FERREIRA
HELIO ROSAS
AECIO NEVES
ALEXANDRE CERANTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
BARBOSA NETO
BASILIO VILLANI
BETINHO ROSADO
CANDINHO MATTOS
CARLOS CAMURCA
CECI CUNHA
CONCEICAO TAVARES
DELFIM NETTO

Fevereiro de 1997

EDINHO BEZ
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
EUJACIO SIMOES
GEDDEL VIEIRA LIM~

HUGO BIEHL
JOAO IENSEN
JOSE AUGUSTO
JOSE TELES
LAE1. VARE1.1.A
NELSON MARCHEZAN
OLAVIO ROCHA
OSMANIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO
PAULO CORDEIRO
PAULO TITAN
ROBERTO BRANT
ROBERTO FRANCA
ROBSON TUMA
SILVERNANI SANTOS
TALVANE ALBUQ~ERQUE

VIC PIRES FRANCO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 183
TOTA1. DE·ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 214

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 31

SERGIO MIRANDA
LUIZ MAINARDI
RICARDO GOMYDE
WOLNEY QUEIROZ
ARLINDO CHINAGLIA
UBAL.DINO JUNIOR
ALDO REBELO
SALOMAO CRUZ
HUMBERTO COSTA
REGIS DE OLIVEIRA

FERNANDO GABEIRA
JOSE CARLOS SABOIA
GILVAN FREIRE
FERNANDO GONCALVES
JOSE LUIZ CLEROT
ALMINO AFFONSO
JOSE LUIZ CLEROT
REGIS DE OLIVEIRA
MATHEUS SCHMIDT
B. SA

27

Suprima-se o art. 8":

JUSTIFICAÇÃO

LUIZ DURA0
ANTONIO BRASIL
RENAN KURTZ
ADELSON RIBEIRO
WILSON CUNHA
JOSE FORTUNATI
SIlLOMAO CRUZ
LINDBERG FARIAS
ARLINDO CHINAGLIA
GILNEY VIANA
LUIZ BUAIZ

AI) CODtrírio do que vem seodo propagado. o institJo da
estabilidade nIo se~ protegido pela definiçio de direitos constituidos, mil pelo § 4

do art. 60, onde se diz, c:1aI'Imenle. que Dia seria objeto de emeuda os direitos e garantiu

iDdividuais. Ora, o priDcípio da~c, impresáDdívellO efetivo estlbelecimento da
igualdade e da impessoalidade preconizadas pelo capIIt do art. 37, é um direito de que nIo

se pode privar o seMdor públic:o. Assim como a previaIo de ha1J«u COI]1IIS para auegurar

O direito de ir e vir ou o lDIIIdIdo de segurança para proteger outros direitos Hquidos e
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certos, a estabilidIde é • úuica proteçlo de que o lIrYidor cIiIpc1e coaaa o CIpricbo do
admiDistrador púbIí9o.
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ALEXANDRE CARDOSO
BETO LELIS
RAGUEL CAPIBERIBE
SERGIO CARNEIRO
CIDINHA CAMPOS
AGNELO QUEIROZ
FERNANDO LOPES
EDSON EZEQUIEL
GILNEY VIANA
SANDRA STARLING
SOCORRO GOMES
TILDEN SANTIAGO
AUGUSTO CARVALHO
NILSON GIBSON
SERGIO MIRANDA
GERVASIO OLIVEIRA
EXPEDITO JUNIOR
ADELSON SALVADOR
CHICAO BRIGII)O
PAULO ROCHA
LUIZ MAINARI>I
LEONEL PAVAN
RICARDO HERACLIO
FERNANDO GONCALVES
RICARDO GOMYDE
WOLNEY GUEIROZ
CORIOLANO SALES
VICENTE ANDRE GOMES
HAROLDO LIMA
CARLOS SANTANA
LUIZ BAUIZ
JOSE GENOINO
EDSON.SILVA
ARLINDO CHINAGLIA
OLAVO CALHEIROS
GONZAGA PATRIOTA
INACIO ARRUDA
FERNANDO TORRES
ERALDO TRINDADE
MAURICIO REGUlA0
MARCOS LIMA
PAULO BERNARDO
JOSE CHAVES
JOSE FORTUNATI
JOSE LUIZ CLEROT
FRANCISCO SILVA
FEU ROSA
LINDBERG FARIAS
USHITAkO KAMIA
ALMINO AFFONSO
ADAO PRETTO
DOMINGOS LEONELLI
MATHEUS SCHMJ:DT
UBALDINO .JUNIOR
I_UIZ PIAUHYLINO
LUCIANO ZICA
NIL.MARIO MIRANDA

AUGUSTO NARDES
CASSIO CUNHA LIMA
WILSON BRAGA
EFRAIM MORAIS
NEDSON MICHELETI
FERNANDO FERRO
ROBERTO JEFFERSON
CHICO VIGILANTE
JOSE FRITSCH
MARCELO DEDA
PAULO DELGADO
ANA JULIA
CIRO NOGUEIRA
VALDENOR GUEDES
ALDO REBELO
SALOHAO CRUZ
JA&UES WAGNER
HAURI SERGIO
B. SA
GILVAN FREIRE
NEY LOPES
MARIO CAVALLAZZI
HUMBERTO COSTA
..)OAO PAULO
PEDRO WILSON
JANDIRA F"EGHALI
REGIS DE OLIVEIRA
JOSE CARLOS SABOIA
ANTONIO BRASIL
JOSE PRIAN1E
LEONIDAS CRISTINO
ENIO BACCI
JOAO COSER
RITA CAMA1A
AIRTON DIPP
SERGIO NAYA
FERNANDO GABEIRA
CARLOS ALBERTO
CARLOS CARD'INAL
LUIZ DURA0
ANTONIO DO VALLE.
,::"RANCISCO HORTA
SEBASTIAO MADEIRA
SEVERINO CAVALCANTI
ROBERIO ARAUJO
LUIZ FERNANDO
NOEL DE OLIVEIRA
JARBAS LIMA
,JO~RAN FREJAT
UBALDO CORREA
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ROMEL ANIZIO
OSVALDO BIOLCHI
ALCIONE: ATHAYDE
CLEONANCIO FONSECA
DE VELASCO .

JOSE JANENE
BENEDITO GUIMARAES
ADELSON RIBEIRO
WILSON CUNHA
CARLOS MAGNO
JAIR SOARES
PHILEMON RODRIGUES
LAPROVITA VIEIRA
LUIS BARBOSA
WALDOMIRO FIORAVANTE
FERNANDO LYRA
RENAN KURTZ
MIRO .TEIXEIRA
ORCINO·GONCALVES
JOSE CARLOS COUTINHO
ELISEU MOURA
PEDRO NOVAIS
JORGE WILSON
MARIO DE OLIVEIRA
LUIZ CARLOS HAULY
HARCONI PERILLO
JOSE BORBA
OSVALDO REIS
ADROALDO STRECK
HUGO LAGRANHA
.NELSON HEURER
NELSON MARQUEZELLI
ANIBAL GOMES
SILVIO TO~RES
FELIX HENDONCA
GENESIO BERNARDINO
JOAO THOME MESTRINHO
BENEDITO DOMINGOS
COSTA FERREIRA
HELIO ROSAS
AECIO NEVES
ALEXANDRE CERÁNTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ARACELY DE PAULA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
BARBOSA NETO
BASILIO VILLANI
BETINHO ROSADO
CANDINHO MATTOS
CARLOS CAMURCA
CECI CUNHA
CONCEICAO TAVARES
DELFIM NETTO
EDINHO BEZ
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
EUJACIO SIMOES
GEDDEL VIEIRA LIMA
HUGO BIEHL
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JOAO IENSEN
JOSE AUGUSTO
JOSE TELES
LAEL' VARELLA
LUIZ BUAIZ
NELSON MARCHEZAN
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OLAVIO-'ROC:HA ..•.
OSMANIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO
PAULO CORDEIRO
PAULO TITAN
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PRISCO VIANA
ROBERTO BRANT
ROBERTO FRANCA
ROBSON TUMA
SILVERNANI SANTOS

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 186
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 3
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••••••• ~•••••••• 210

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 20

EXPEDITO .JUNIOR
GONZAGA PATRIOTA
GILVAN FREIRE
SERGIO CARNEIRO
FERNANDO GONCALVES
JOSE LUIZ CLEROT

'ALMINO AFFONSO
JOSE LUIZ CLEROT
REGIS DE OLIVEIRA
MATHEUS SCHHIDT
B. SA
LUIZ DURA0
ANTONIO BRASIL

RENAN KURTZ
LEONEL PAVAN
ADELSON RIBEIRO
WILSON CUNHA
JOSE FORTUNATI
SALOMAO CRUZ
GILNEY VIANA

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

JERONIMO REIS

PllO!'OSlÇÃO

PEC N" 173 195

28
II SUPltESSlVA

[ ) AOU1I'INAllVA

CLASSIFICAÇÁÕ

II SUBSTlTlmVA

[xl MODIFICAnvA

UADmvA

ICOMlSSÃO ESPECIAL I
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DEPlJTAOOPAULOGOUVÊAeoutros .. ~~.

EMENDA

No art. 8" da proposta, dê-se a seguinte redação ao inciso IV e aos §§ 1° e 2°
do art. 41 da Constituição, acrescentando-Ihe ainda os §§ 70, ao e 90:

"Art. ao ..
"Art. 41 ..

IV - por necessidade da administração pública, visando a redução ou
reestruturação de quadros, bem como a adequação destes aos limites
fIXados com base no art. 169, obseNados os critérios de desligamento
estabelecidos em lei complementar, que deverão assegurar:

a) impessoalidade e objetividade na escolha dos servidores a serem
desligados;

b) precedência, nos desligamentos, dos seNidores não estáveis, dos que
contarem menor tempo de seNiço público, dos menos idosos, dos solteiros
e dos que tiverem menos filhos.

§ 1° Ao seNidor estável desligado do seNiço público por força do
disposto nos incisos 111 e IV será assegurada indenização, na forma e
gradação prevista em lei, obseNados os seguintes princípios:

I - a base..~g·eálculo da indenização será a remuneração do seNidor;
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1\ • o valor total não poderá ser inferior ao da indenização prevista no
caput do art. 7°, ressalvadas as situações especiais definidas em lei ou em
acordos ou contratos coletivos de trabalho;

111 • é vedada a exdusão do servidor do quadro de pessoal antes que se
integralize o pagamento da respectiva indenização.

§ 2° Quando o desligamento do servidor ocorrer com fundamento no
inciso IV, o cargo respectivo será considerado eYtínto, ficando vedadas,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, a criação de novo cargo para as mesmas
funções e a admissão de pessoal, a qualquer título, para a área ou setor
em que se efetivou o desligamento. '

§ 7° Os desligamentos com fundamento no inciso IV, destinados à
adequação de quadros aos limites fIXados na forma do art. 169:

I - somente poderão ocorrer quando, na média dos últimos 6 (seis) meses,
os limites forem ultrapassados;

1\ - deverão ser precedidos da realização de programas de incentivo à
exoneração voluntária;

111 - dependerão do exame prévio, pelos Tribunais ou Conselhos de
Contas, do demonstrativo a que se refere o § 4° do art. 169.

§ 8" 'ara efeíto da adequação de quadros nos termos do caput do § 7",
não seria induídas nas despesas com pessoal sujeitas a limite as
despesas relativas a cargos e funções de confiança.

§ 9" As vantagens oferecidas ao servidor nos programas de que trata o
inciso 1\ do § 7" não poderão ser inferiores à indenização prevista no § 1°. "

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa a proteger o servidor e o serviço público dos efeitos
negativos decorrentes das alterações propostas na PEC nO 173/95. As modificações ora sugeridas
objetivam:

a) no tocante ao desligamento por excesso de quadros, garantir
impessoalidade e objetividade na escolha dos servidores a serem demitidos, bem como assegurar
precedência, nos desligamentos, dos servidores não estáveis, dos que contarem menor ter;npo de
serviço público, dos menos idosos, dos solteiros e dos que tiverem menos filhos;

b) quanto à indenização devida pelo desligamento, quer-se assegurar que a
base de cálculo seja a remuneração do servidor (e não o seu vencimento), que o valor total não
seja ser inferior ao devido ao trabalhador em geral e, por fim, vedar a exdusão do servidor do
quadro de pessoal antes que se integralize o pagamento da respectiva indenização;

c) quanto ao prazo de impedimento de criação de novos cargos, sugerimos
aumento de 4 para 5 anos, bem como a extensão desse impedimento à admissão de pessoal, a
qualquer titulo, para o setor em que se efetivaram os desligamentos;

d) garantir que os desligamentos destinados à adequação de quadros aos
limites orçamentários previstos no art. 169 só possam ocorrer quando, na média dos últimos 6 (seis)
meses, os limites forem ultrapassados, desconsiderando-se na despesa com pessoal os gastos com
cargos comissionados;

e) ainda quanto aos desligamentos mencionados na alinea anterior, assegurar
que esse!'; sejam precedidos de programas de incentivo à exoneração voluntária, com vantagens
que náo poderão ser inferiores à indenização compensatória;
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f) ademais, tais desligamentos só poderão ocorrer após exame, pelos
'ITribunais ou Conselhos de Contas, de demonstrativo que comprove terem sido os limitesI
ultrapassados (em outra emenda de nossa autoria, estamos propondo a Inclusão do seguinte § 4°1
lao art. 169: "A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até trinta dias após
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o encerramento de cada mis, demonstrativo da execução orçamentária do mês e até o mês,
explicitando, de forma individualizada, os valores da cada item considerado para efeito do cálculo
IdaS receitaS correntes, das despesas totais de pessOal e da participação dessas despesas nas '
receitas").

DATA

PAULO GOUVEA
SIMAO SESSIM
ANTONIO ,JORGE
éHICO DA PRINCESA
MARIO NEGROMONTE
DARCISIO PERONDI
DUILIO PISANESCHI
CARLOS NELSON
ALBERTO GOLDMAN
EDSON EZEQUIEL
PHILEMON RODRIGUES
TEL.MA DE SOUZA
,JOVAIR ARANTES
ROBERTO PAULINO
FEU ROSA
ANTONIO FEIJAO
MATHEUS SCHMIDT
ELIAS MURAD
JOSE T~OMAZ NONO
,JOSE AUGUSTO
OLAVIO ROCHA
VICENTE CASCIONE
REGIS DE OLIVEIRA
CELSO DANIEL
ELCIONE,BARBALHO
LEONIDAS CRISTINO
WALDOMIRO FIORAVANTE
ALOYSIO NUNES FERREIRA
,JOAO THOME MESTRINHO
ROBERTO BRANT
IVAN VALENTE
GERSON PERES
VILMAR ROCHA
LEONEL PAVAN
LUIZ CARLOS HAULY
ANTONIO BRASIL
SEVERIANO ALVES
CELIA MENDES
ROBERTO ,JEFFERSON
CARLOS MELL.ES
EDSON QUEIROZ
HERMES PARCIANEL.L.O
JOAO RIB:::IRO
ENIVALDO RIBEIRO
GIOVANNI QllEIROZ
UBALDINO ..JUNIOR
JOAO PIZZOLATTI
JAIME MARTINS
MARIO DE OLIVEIRA
WIGBERTO TARTUCE
CHICM BRIGIDO
BETO LELIS
SER AFIM VENZON
TALVANE AL.BUQUERQUE
ANIBAL GOMES
L.UIS BARBOSA
NESTOR DUARTE
FERNANDO GONCAL.VES
ARMANDO COSTA

NELSON HEURER
LEOPOLDO BESSONE
MARCELO DEDA
JOAO COSER
FERNANDO ZUPPO
AGNEL.O QUEIROZ
ROBERTO ROCHA
JOAO HAIA
LUCIANO ZICA
AIRTON DIPP
JARBAS LIMA
WILSON BRANCO
NELSON MARCHEZAN
FRANCISCO DORNEL.LES
ARACEL.Y DE PAULA
BETINHO ROSADO
MARIA EL.VIRA
PADRE ROQUE
JAIRO AZI
LEUR LOMANTO
NAIR XAVIER LOBO
EDI.NHO ARAU,JO
LAIRE ROSADO
URSICINO QUEIROZ
SAUL.O QUEIROZ
HENRIQUE EDUARDO ALVES
MAURICIO QEQUIAO
ANTONIO DOS SANTOS
ABEL.ARDO L.UPION
MARCONI PERILLO
MURIL.O PINHEIRO
MARIO CAVAL.L.AZZI
JAIR SIQUEIRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
AYRES DA CUNHA
MAURICIO NAJAR
ROBERTO PESSOA
ROBERTO FONTES
OSVALDO COEL.HO
MAURO L.OPES
EFRAIM MORAIS
MARCIO REINALQO MOREIRA
FLAVIO DERZI
EDSON SIL.VA
ANTONIO BALHMANN
FERNANDO GOMES
EUJACIO SIMOES
FELIX MENDONCA
MARCOS MEDRADO
JAIR BOLSONARO
CL.AUDIO CAJADO
IBRAHIM ABI-ACKEL
AUGUSTO FARIAS
JONIVAL. LUCAS
NILMARIO MIRANDA
CORIOL.ANO SALES
FRANCISCO HORTA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
EDUARDO MASCARENHAS

BENEDITO GUIMARAES
VALDOMIRO MEGER
JOSE CARLOS VIEIRA
ROMEL ANIZIO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
RICARDO BARROS
LUIZ BRAGA
ORCINO GONCALVES
ALBERTO SILVA
CARLOS MOSCONI
AECIO NEVES
BENED~T~ DE LIRA

_ CONFUCIO MOURA
MARINHA RAUPP
IVANDRO CUNHA LIMA
PAULO BAUER
J~IR SOARES
LIMA NETTO
HUGO BIEHL
EDSON SOARES
DELFIM NETTO
JOFRAN FREJAT
WILSON CUNHA
ADEL.SON RIBEIRO
LAPROVITA VIEIRA
RICARDO IZAR
PAUDERNEY AVELINO
NEDSON MICHELETI
WIL.SON CIGNACHI
JOSE CARLOS COUTINHO
PAULO LIMA
JOAO IENSEN
NEY LOPES
VANESSA FELIPPE
RAIMUNDO SANTOS
HUGO LAGRANHA
GERVASIO OLIVEIRA
CARLOS MAGNO
CIRO NOGUEIRA
CLEONANCIO FONSECA
SALVADOR ZIMBAL.DI
EXPEDITO JUNIOR
ROBERTO VALADAO
FIRMO DE CASTRO
ADROALDO STRECK
FERNANDO TORRES
SERGIO CARNEIRO
AL.MINO AFFONSO
WELINTON FAGUNDES
VITTORIO MEDIOLI
NAN SOUZA
ALCIONE ATHAYDE
VICENTE ARRUDA
OSMANIO PEREIRA
JOSE JANENE
CECI CUNHA
GIL.VAN FREIRE
LUIZ BUAIZ
SIL.VIO TORRES
SEBASTIAO MADEIRA
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MARCIO FORTES
USHITARO KAMIA
EURI?EDES MIRANDA
AUGUSTO NARDES
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LUCIANO CASTRO
RAUL BELEM
HERCULANO ANGHINETTI
WOLNEY QUEIROZ
NEWTON CARDOSO
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ALBERICO FILHO
AUGUSTO ~IVEIROS

DILCEU SPERAFICO
SIMARA ELLERY

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 191 REPETIDAS: 34
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 225;-

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

JAIME MARTINS
ELIAS MURAD
GERSON PERES
ANTONIO BRASIL
WIGBERTO TARTUCE
.JOAO PIZZOLATTI
ENIVALDO RIBEIRO
ROBERTO JEFFERSON
NELSON MEURER
SERAFIM VENZON
EDSON QUEIROZ
FERNANDO GONCALVES

MARIO CAVALLAZZI
MURILO PINHEIRO
CHICAO BRIGIDO
PAULO BAUER
NELSON MEURER
MARCOS MEDRADO
DELFIM NETTO
PAULO BAUER
ARMANDO COSTA
FRANCISCO DORNELLES
TALVANE ALBUQUERQUE

DARCISIO PERONDI
HERMES PARCIANELLO
UBALDINO JUNIOR
JOAO MAIA
MARCONI PERILLO
-.JAIME MARTINS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
IBRAHIM ABI-ACKEL
BETINHO ROSADO
ROBERTO PESSOA
LEONEL PAVAN

29 ---,:;CLASSr.;;;rnlFli1üC"'AÇ""AO=------"""":rr."'"
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[1SUPRESSIVA

[) AGLUTINATlVA

[I SUBSTm..-nvA

11 MODIFICATIVA

[xl ADITIVA

§d1SSÀO ESPECIAL

I AUTOR.

DEI'Ul'ADO PAULO GOUVÊA e outros

EMENDA

Acrescente-se à proposta o seguinte art. 14, renumerando-se o atual:

"Art. 14 Fica alterado o caput do art. 169 da Constituição,e acrescido ao dispositivo
os seguintes § 2°, 3° e 4°, renumerando-se como § 1° o atual parágrafo único, passando' o
dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 169 A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados e
do Distrito Federal, não poderá exceder o limite de 65% das respectivas
receitas correntes e, no caso dos Municípios, a 50%.

§ 1° .

§ 2° Observados os' limites gerais estabelecidos no caput deste artigo, a
Uniio, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderão estabelecer
em lei limites especificos para a despesa com pessoal, fixando-os em
função da natureza da atividade ou serviço público, ou por órgãos ou
entidades públicas, ou, no caso da União e dos Estados, de acordo com a
distribuição espacial dos respectivos servidores.

§ 3° A não observância dos limites de que trata o caput deste artigo
importará em crime de responsabilidade, nos termos da lei.

§ 4° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão,
até trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da
execução orçamentária do mês e até o mês, explicitando, de forma
individualizada, os valores de cada item considerado para efeito do cálculo
das receitas correntes, das despesas totais de pessoal e da participação
dessas despesas nas receitas."
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JUSTIFICATIVA

Fevereiro de 1997

A presente emenda visa a ajustar os limites de gastos com pessoal à
realidade nacIonal. Nesse sentido, estamos propondo a fixação de limites distintos para a União,
Estados e Distrito Federal (65% das receitas correntes) e para os Municípios (50%).

Observados esses limites gerais, será tamoém conveniente que a União, osl
Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam estabelecer limites especificos para aSI
respectivas despesas com pessoal, fixando-os em função da natureza da atividade ou serviço
público, ou por órgãos ou entidades públicas, ou, no CJ3so da União e dos Estados, de acordo com a
distribuição espacIal dos respectivos servidores.

Por fim, a exigência de que trata o § 4° (publicação de demonstrativo que
exponha a participação da. despesa com pessoal no total das receitas correntes) será de
fundamental importãncia para o controle de demissões por excesso de pessoal. A propósito, em
outra emenda de nossa autoria, sugerimos que os Tribunais e Conselhos de Contas se manifestem

I
sobre tais demonstrativos previamente á realização de demissões visando ao ajuste de quadros aos
limites orçamentários.

',""",

[

PARLAMENTAR

-'-'-
__..::D.:.;AT.:.;Ao..- -'- -:.:AS::S:::;IN::.:A1URA=::::.. _

PAULO GC)UVEA
CARLOS MAGNO
CIRO NOGUEIRA
CLEONANCIO FONSECA
CHICAO BR IGIDO
PAULO BAUER
NELSON MEURER
MARCOS MEDRADO
SALVADOR 21MBALDI
.JOAO COSER
FE.RNANDO ZUPPO
AGNELO QUEIROZ
ROBERTO ROCHA
JOAO MAIA
LUCIANO ZICA
AIRTON DIPP
ANTON10 BRASIL
JARBAS LIMA
WILSON BI~ANCO

NELSON MARCHEZAN
FRANCISCO DORNELLES
OSVALDO BIOLCHI
ARACELY DE PAULA·
BETINHO ROSADO
PADRE ~OQUE

MARIA ELVIRA
HUGO LÁGRANHA
MURILO PINHEIRO
GERVASIO OLIVEIRA
WERNER WANDERER
GERSON PERES
LEOPOLDO BESSONE
WILSON CIGNACHI
MARIO CAVALLAZZI
JOSE CARLOS COUTINHO
PAULO LIMA
ELCIONE BARBALHO
SILVERNANI SANTOS
JOAO IENSEN
NEY LOPES
VANESSA FELtPPE
RAIMUNDO SANTOS
LEONEL PAVAN
AUGUSTO FARIAS

LU1Z CARLOS HAULY
NAN SOUZA
SEVERIANO ALVES
CELIA MENDES
JAIR MENEGUELLI
ROBERTO JEFFERSON
CARLOS MELLES
JOAO RIBEIRO
ENIVALDO RIBEIRO
GIOVANNI QUEIROZ
UBALDINO JUNIOR
JOAO PIZtOLATTI
WIGBERTO TARTUCE
BElO LEUS
SER AFIM VENZON
TALVANE ALBUQUERQUE
ANIBAL GOMES
ELIAS MURAD
LUIS BARBOSA
NESTOR DUARTE
FERNANDO GONCALVES
ARMANDO COSTA
ROMEL ANIZIO
DILSO SPERAFICO
DARCI COELHO
INOCENCIO OLIVEIRA
ILDEI1AR KUSSLER
CONFUCIO MOURA
MARINHA RAUPP
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR SOARES
LIMA NETTO
HUGO BIEHL
EDSON SOARES
NAIR XÁVIER LOBO
DELFIM NETTO
JOFRAN FREJAT
WILSON CUNHA
ADELSON RIBEIRO
EDSON QUEIROZ
LAPROVI'rA VIEIRA
PAUDERNEY AVELINO
RICARDO IZAR
NILMARIO MIRANDA

CORIOLANO SALES
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
FRANCISCO HORTA
EDUARDO MASCARENHAS
BENEDITO GUIMARAES
VALDOMIRO MEGER
JOSE CARLOS, VIEIRA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
RUBEM MEDINA
RICARDO HERACLIO
RICARDO BARROS
ORCINO GONCALVES
LUIZ BRAGA
ZULAIE COBRA
ALBERTO SILVA
CARLOS MOSCONI
AECIO NEVES
BENEDITO DE LIRA
AYRES DA CUNHA
MAURICIO NAJAR
OSVALDO COELHO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO FONTES.
MAURO LOPES
EFRAIM MORAIS
FLAVIO DE,RZI
MARCIO REINALDO MOREIRA
EDSON SILVA
ANTomo BALHMANN
FERNANDO GOMES
FELIX MENDONCA
EUJACIO 8IMOES
CLAUDIO CAJADO
IBRAHIM ABI-ACKEL
JAIRO AZI
JONIVAL LUCAS
LEUR LOMANTO
LUIZ BUAIZ
URSICINO QUEIROZ
EDINHO ARAUJO
LAIRE ROSADO
SAULO QUEIROZ
HENRIQUE EDUARDO ALVES
MAURICIO REGUlA0
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ANTONIO DOS SANTOS
ABELARDO LUPION
MARCONI PERILLO
.JAIR SIQUEIRA
.JOSE HUCIO MONTEIRO
MARCELO DEDA
SIMAO SESSIM
ANTONIO .JORGE
CHICO DA PRINCESA
MARIO NEGROMONTE
DARCrSIO PERONDI
DUILIO PISANESCHI
CARLOS NELSON
ALBERTO GOLDMAN
EDSON EZEGtJIEL
PHILEMON RO()RIl:lUES
TELMA DE SOUZA
.JOVAIR ARANTES
ROBERTO PAULINO
FEU ROSA
ANTONIO FEI.JAO
MATHEUfl SCHMIOT
.JOSE THOMAZ NONO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

.JOSE AUGUSTO
OLAVIO ROCHA
VICENTE CASCIONE

. REGIS DE OLIVEIRA
CELSO DANIEL
LEONIDAS CRISTINO
WALDOMIRO FIORAVANTE
ALOYSIO NUNES FERREIRA
.JOAO THOME MESTRINHO
ROBERTO BRANT
IVAN VALENTE
VILMAR ROCHA

. EXPEDITO .JUNIOR
MARCIO FORTES
VITTORIO MEDIOLI
FIRMO DE CASTRO
Al)ROALDO STRECK
FERNANDO TORRES
SERGIO CARNEIRO
ALMINO AFFONSO
WELINTON FAGUNDES
ROBERTO VALADAO
ALCIONE ATHAYDE
GILVAN FREIRE
SILVIO TORRES

Sexta-feira 7 04073.

CECI CUNHA
.JOSE .JANENE
OSMANIO PEREIRA
VICENTE ARRUDA
SEBASTIAO MADEIRA
HERMES PARCIANELLO
USHITARO KAMIA
EURIPEDES MIRANDA
WOLNEY QUEIROi
NEWTON CARDOSO
ALBERICO FILHO
AUGUSTO VIVEIROS
.JAIME MARTINS
LUCIANO CASTRO
RAUL BELEM
HERCULANO ANGHINETTI
AUGUSTO NARPES
MAX ROSENMANN
B. SA
.JOSE REZENDE
.JOSE BORBA
DILCEU SPERAFICO
SIMARA ELLERY

ASSINATURAS CONFIRMADAS••••••••••••••••••• 203
ASSINATURAS ILEGIVEIS..................... 1
TOTAL DE ASSINATURAS••• ~ •••••••••••••••••• 243

. ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 39

AGNELO QUEIROZ
ANTONIO BRASIL
NELSON MEURER
8ERAFIM VENZON
PAULO BAUER
CARLOS MAGNO
FERNANDO GONCALVES
ROBERTO .JEFFERSON
NELSON MEURER
ROMEL ANIZIO
ENIVALDO RIBEIRO
MARCOS MEDRADO
NAIR XAVIER LOBO

WIGBERTO TARTUCE
MURILO PINHEIRO
.10AO PIZZOLATTI
MARIO CAVALLAZZI
ELIAS MURAD
ELCIONE BARBALHO
GERSON PERES
DELFIM NETTO
PAULO BAUER
NAN SOUZA
AECIO NEVES
LUIZ BUAIZ
ALOYSIO NUNES FERREIRA

30
EMENDA MODIFICATIVA

AIIl!re-~ d PEC n" 173-A/95, nos !>t!guinle!> lermo!>:

ARMANDO COSTA
FRANC!SCO DORNELLES
DARCISIO PERONDI
TALVANE ALBUQUERQUE
UBALDINO .JUNIOR
.JOAO MAIA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ANTONIO .JORGE
ALBERTO GOLDMAN
ROBERTO PESSOA
CHICO DA PRINCESA
BETINHO ROSADO
IVANDRO CUNHA LIMA..

1- 5uprin\d'~ o drL 2", l.jue dlll!rd o in<.i!>o II do drl. 37.

11- Indud-~, nd PEC n" 173-A/95, o !>eguinll! drtigo:

"Art• ••• O ;IId!oU \1 do IIrt. 37 /1t1S~111l tfigO"'f LUIII" :>egllitlfl! /1!

dação:

'Art. 37.....

v -" lei nXttrd " proporçcio enlre o!> cdrgos em comissdo e
func;iJes d~ confidnçd e os 'drgo!o t'felivo!o ou empregos
permitlll"nlt!!> llo!o l(Udc.lro!> de pt!S!>Odl c.ld línicio, dos Est.l
dO!i, do Di!>lrilo ft!c.lerdl e do!> Município!>, t! est.lbele.:erá d
proporçilo c.le l:drgo!> em l.omi!>!>do t! funçl.lt'!l de l:Onfidlll;cI d
~rell1 t!:l.en:íúo!> t:.',du!>ivdll1enle por !>ervidore!> de 'clrreira
l~nk" ou profis!>ondl. dlendido o rt!lJui!>ilo c.lt!lJudUfh:dt;cio
t:.'!oJ't!l:lfjCd ou e:l.peri~n<.idprofi!>!>iondl ddt.'llUddd:"
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III - lndua-l>e, na PEClf' 173-A-/95. o l>eguinle arligo:

'Arl. .... O drl. 37 dd Consliluit.:;1O F~·deral é dLrt!Sddo dos
l>t!guinlt!S parcigraios:

'ArL 37...

8"..\ Unido t:' os El>lddol> malllerdo. no cimbilo do Polil:!r
Exec.:ulivo. 1:!S1.'OldS dt:' govt:'rno volladdl> para d iorma~do, o
dpl:!rfeil,oarnenlo l:' d ~lualifÍldl;do dos l>l:'rvidores públkol>, e
t:'l>pec.:ialml:!llll:! dI:! quadros liollddos para o ~>"erddo de ali
\idadt:'l> dI:! dirt.'l;ao .~' as~soraml:!nlo sUpl:!rion'S I:! p.!ra a
íormuldçeio, implementa.çeio. gestão. aVdlídção e controle de
políticas públicas.

s W. A lei fh.drá reslrições à dluaçdo. no selor privddo, de
servidores públicos cujos CdfgOS envolvdm dlribuições ligd
ddS ã reguldmenta.ção, e"ercício do poder de polícid, inves
timentos no mercado financeiro ou em pdrlicipdçoes deiO
nárias do poder público. quando desligados dos respecti
vos cdrgos, e respectivas formds de indenização delds de
correntes, quando couber.
IV - Inclua-5e. na PEC n" 173-Aj95, o seguinte artigo:

"ArL ... () arl. 39 dd Constituiçào lica acrescido do seguin
les paragrat'o:
'Arl. 39....

§ 4". Os pldnos de carreira sereio estruturddos em clélsses hi
erdrquizadds segundo á nalureza e comple"iddde ddS alri
buições dos respectivos cargos, que distribuir-se-cio escalo
nadamenle enlre as ddsses. observddos os requisitos de
promoçao na carreira baseada em avaliaçào de desempe
nho e aprovdçao em cursos es~ificos, conforme disposto
em lei." .

JUSTlFIC\ÇAO

Fevereiro de 1997

.\ presenle ~'menda \'isa superou ollguns problemas t"specliicos
idenlilic.idos IM PECn" 173. reldtivamente ;l ~Iueslào da proiissionalizaçdo do
serviço público, que dE've ser o ponto primordioll de qualquer reiormd adminis
trath..a:

oi) a admisssdo de servidores públicos, quer sob rt>gime de cargo ou regime de
I:!mprego, deve sl:!r sempre prec.:edida dI:! COIKurso públko. dbl:!rto a lodol> o!>
inll:!rI:!Ssados, dolado d" lransparenda nec.:l:!ssdrid para dl>!>t!gur,tr-Ihl:! a Il:!gilimi
ddde como mec.:anismo de Sl:!lt.'l;dO dos mais qualificado!>. A impl:!Ssoalidade as
st!gurada pelo t'oncurso nao to incompalívt'lcom a adoça0 de regras qUI:! o ajus-

. lem ao pt.·rfil do ~drgo ou emprego d st:'r preenchido. relativamente eis qualifica
I,õe!. I:! e"perifondds e'l.igidas. nl:!m e incornpatívt:'llom a maior ou menor agili
dadl:! qut:' s~'ja nt'n"!>saria imprimir ao ll:!rldml:!.. \l>sim. I\dO Sl:' justifka d nial,c1o
de um proct'!cso st:'ll:!livo para ingresso t:'m I:!mpregos, prindpalmt:'ntl:' em iunl;do
do idlo ~il:! ~lue d Comissao de Constituiçao elustiça e Redaçao inadmiLiu d
proposta de que. ,\le 'lue sela regulamentado. ~l referido processo pudesse ser
apends de títulos. Isto poslo, u~ve ~~r pfel><.. . u le""tq dlucll, lIul:! grande
conlribuiçeio ll:!ln ucldo para permitir a profib!>ionclliut;do do s~rviço públiLo,
pedra angular que é do sislema do mérilo.
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b) é necessário dar-se ao inciso V do arl. 37 maior ':0ncretude, determinando-se
a fixação de pn't'Mção entre cargos comissior·ados e cargos efetivos, a fim de

evildr que seja criados cargos comissionados como forma de burla à exigência
de concurso ou para servirem de moeda de lroca política. Além disso, deve a lei
definir, explicildmente, a proporção destes cargos a serem providos exclusiva
mente por servidores, uma vez que a regra de preferência consldnte do lexto
constilucional resullou inócua, ao longo dos anos;

c) propomos, ainda, que a União e os ESlddos instituam, no c'imbilo de suas
Lompel~ndet!>,Escoloas de Governo deslinetdet!> d cetpetLiLu;cio de !>ervidoft!S, no
letddlllenle no!> !>eu!> t!!oCdlõe!> !>uperioft!!> e pdret dlividdde!> de dire<;do e et!>!ot!!o!>o
retmenlo. forllluletl,do, implemenlett;do e etvetlietçdo de polílket!> e !>eu controle.

d) propomo!>, etindet, '1ue lei e!>pedficet venha et fixetr reslriçÕt!!> d dluetçcio, no !>t!
lor privado, de !>ervidort!!> público!> cujo!> Cetrgo!> envolvetlll alribuições Iigadets d
reguletmenletçdo, exercido do poder de políciet, investimenlos no mercado fi
nanceiro ou em. petrlicipaçÕt!!> etdonciria!> do poder público, '1uando desligados
dos ft!!>pedivos cargos, t! respedivets formet!> de indeniuçdo delets decorrentes,
quando couber, como forma de se combaler e miligar a promiscuidade exislen
le entre a administração pública e o setor privado, nolddamente no selor finan
ceiro .10' fribuLirio eslaldl. Tdmbém este mecanismo conlribuiria para elevar o
grau de profissionaliza,ao da burocracia esldtal, valorizando o compron\isso do
servidor com Eslddo e a sociedade.

t.» propomos. finalmenle. crilérios para a organizaçdo dos pldnosd e carreira da
ddminislraçao pública. de modo a superàr a lacuna cOI1l.:eituàJ e:\istente. DesSà
forma os planos de carreira deverão serao eslruluràdos em classes hierarquiza
das segundo a nàlureza e complexídàde das àtribuições dos respectivos cargos,
que dislribuir-se-do escalonadàmenle enlre as c1àsses, observàdos os requisilos
de promoção nà carreira baseadà em avaliação de desempenho e aprovação em
('ursos espe.... ificos. conforme disposto em lei. Com base nesses requisitos, forld
lecer-se-á o sislema do mérito, dando-se ao servidor efelivos instrumentos para
o desenvolvimento em carreira. de forma lransparenle, democralica e perene.

São eslds oiS c\llera~ões relalivas d profissionalização do serviço
público "que E'l\lendemos sejam necessarias dO aperfeiçoamento doi PEC n" 173-

"."qU'~':;Z:d:::;:~.~1
/ 1/ "

SIHARA ELLERY WALDOMIRO FIORAVANTE
EDISON ANDRINO LUIZ MAINARDI
EDUARDO MASCARENHAS NEDSON MICHELETI
~EWTON CARDOSO JOSE FORTUNATI
ROBERTO SANTOS HUMBERTO COSTA
JOSE MACHADO TILDEN SANTIAGO
ALCIDES MODESTO ANA JULIA :
PAULO PAIM JOAO PAULO
PAULO ROCHA JOSE AUGUSTO
FERNANDO FERRO MILTON TEMER
JOSE PIMENTEL MARIA LAURA
MIGUEL ROSSETTO HERMES PARCIANELLO
MARCELO DEDA OSCAR GOLDONI
CONCEICAO TAVARES PHILEHON RODRIGUES
NILMARIO MIRANDA GENESIO BERNARDINO
JOSE ·GENOINO RUBENS COSAC
JOAO COSER ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
PEDRO WILSON FRANCISCO DORNELLES
LUCIANO ZICA FERNANDO DINIZ
ARLINDO CHINAGLIA PAULO BERNARDO
JAIR MENEGUELLI WERNER WANDERER
EDUARDO JORGE NELSON OTOCH
JOSE FRITSCH NELSON MEURER

TELHA DE SOUZA
CELSO DANIEL
JAQUES WAGNER
SIMAO SESSIM
DARCISrO PERONDI
CHICO DA PRINCESA
DUIlIO PISANESCHI
CARLOS NELSON
ALBERTO GOLDM/4N
PAULO GOUVEA
GERSON PERES
ELCIONE BARBALHO
ROBERTO BRANT
IVAN VALEN'r€
MATHEUS SCHMIDT
VICENTE CASCIONE
JOAO THOME MESTRINHO
ARNON BEZERRA
EDSON SOARES
AIRTON DIPP
RENAN KURTZ
CECI CUNHA
LEONEL PAVAN
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LUIZ FERNANDO
JAIME MARTINS
FIRMO DE CASTRO
LIMA NETTO
UDSON BANDEIRA
MARCELO TEIXEIRA
JAIR BOLSONARO
VICENTE ARRUDA
JOSE LUIZ CLEROT
PRISCO VIANA
HAROLDO LIMA
JOSE CARLOS VIEIRA
TETE BEZERRA
JOSE ALDEMIR
OSMANIO PEREIRA
TALVANE ALBUQUERQUE
CARLOS CARDINAL
JOSE LINHARES
MAURICIO NAJAR
BONIFACIO DE ANDRADA
CIRO NOGUEIRA
ARÀCELV DE PAULA
FLAVIO ARNS
JOAO MAIA
GILVAN FREIRE
MUSSA DEMES
ROBERTO JEFFERSON
PEDRO NOVAIS
ENIO BACCI
EDUARDO BARBOSA
CUNHA LIMA
JOSE CARLOS COUTINHO
ABELARDO LUPION
LAIRE ROSADO
WIGBERTO TARTUCE

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

VEDA CRUSIUS
WELINTON FAGUNDES
SALOMAO CRUZ
GERVASIO OLIVEIRA
BETO LELIS
ADELSON SALVADOR
CONFUCIO MOURA
UBALDO CORREA
FRANCISCO. RODRIGUES
ANTONIO KANDIR
CANDINHO MATTOS
GONZAGA MOTA
EZIDIO PINHEIRO
JOSE COIMBRA
SERGIO CARNEIRO
MARINHA RAUPP
NOEL DE OLIVEIRA
SAULO QUEIROZ
EURICO MIRANDA
LUIZ PIAUHVLINO
JOAO PIZZOLATTI
JOVAIR ARANTES
OSVALDO REIS
NESTOR DUARTE
HUGO LAGRANHA
ELIAS ABRAHAO
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BRASIL
SEBASTIAO MADEIRA
HERCULANO ANGHINETTI
EULER RIBEIRO
ROBERIO ARAUJO
ARMANDO COSTA
ELIAS MURAD
CARLOS MAGNO
NILSON GIBSON
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ROBSON TUMA
CHICAO BRIGIDO
PAULO BAUER
HELIO BICUDO
MILTON MENDES
CHICO VIGILANTE
MARCOS MEDRADO
ELISEU RESENDE
LUIZ BUAIZ
URSICINO QUEIROZ
LAPROVITA VIEIRA
SEVERIANO ALVES
ANTONIO FEIJAO
DE VELASCO
PAULO TITAN
AGNELO QUEIROZ
ALDO REBELO
IVO MAINARDI
WILSON CIGNACHI
RAIMUNDO SANTOS
ROBERTO PAULINO
LEONIDAS CRISTINO
ARMANDO ABILIO
CARLOS SANTANA
SANDRA STARLING
MARTA SUPLICY
ESTHER GROSSI
PADRE ROQUE
ADAO PRETTO
JOAO FASSARELLA
GILNEY VIANA
DOHINGOS DUTRA
CHICO FERRAMENTA
REGIS DE OLIVEIRA
AUGUSTO VIVEIROS

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 175
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 185

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 10

JOSE GENOINO
MATHEUS SCHMIDT
JOSE PIMENTEL
EZIDIO PINHEIRO
JOSE ,AUGUSTO

31

CONCEICAO TAVARES
MIGUEL ROSSETTO
JOAO PAULO
PAULO BERNARDO
NEDSON HICHELETI

Acrescente-se à pane final do art. 2° da PEC 173·A. DE 1995. a seguinte

expressão:

"Art. 2° e suprimido o seu inciso x."

JUSTIFICATIVA

Em decorrência do próprio tratamento constitucional que é dispensado aos

militares. principalmente no que conceme a deveres, direitos e outras prerrogativas.

eles constituem uma classe sujeita a diferenças marcantes em relação aos servidores
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públicos civis. Essa diferenciação está consubstanciada nas Seções II e III do Capitulo -

VII da Constituição, que distingue os militares dos funcionários públicos civis.

A supressão do inciso X é devida para adequar. no âmbito da Administraçào

Pública, o processo de desvinculação dos militares em relação aos servidores públicos,

com o processo da reforma do Estado, além de contribuir para facilitar a reestruturação

das carreiras desses servidores.

Sala àas Sessões, em 06 de dezembro de 1995.

Deputado JAIR BOLSONARO - PPB I RJ
2 :;:Jfé;>~ZQ~

JAIR BOLSONARO
ADYLSON MOTTA
SIMAO SESSIM
ENIVALDO RIBEIRO
FELIPE MENDES
FAUSTO MARTELLO
LUIS BARBOSA
EURICO MIRANDA
AUGUSTO FARIAS
ROMEL ANIZIO
OSVALDO REIS
DARCI C~ELHO

USHITARO KAMIA
NELSON MEURER
HUGO BIEHL
..lOAO PIZZOLATTI
FRANCISCO SILVA
GERSON PERES
LAPROVITA VIEIRA
ODELMO LEAO
DELFIM NETTO
NOEL DE OLIVEIRA
BONIFACIO DE ANDRADA
ERALDO TRINDADE
~AUDERNEY AVELINO
SEVERINO CAVALCANTI
MAURO LOPES
LUIZ BUAIZ
JOFRAN FREJAT
FERNANDO ,GONCALVES
CESAR BANDEIRA
JOSE PRIAN'rE
ORCINO GONCALVES
FERNANDO TORRES
ALBERICO CORDEIRO
BENEDITO DE LIRA
HELIO ROSAS
MAUR"ICIO REGUlA0
JARBAS LiMA
NILSON GIBSON
UBALDO CORREA
EDSON SOARF;S

WOLNEY QUEIROZ
FERNANDO LOPES
VALDENOR GUEDES
HUGO .LAGRANHA
.JOSE TELES
MURIL:.O PINHEIRO
PEDRO NOVAIS
MARIO CAVALLAZZI
ANIVALDO VALE
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
WAGNER SALUSTIANO
RICARE>O IZAR
MAURICIO CAMPOS
VALDEMAR COSTA NETO
NEY LOPES'
LIMA NE"l;TO
AYRTON XEREZ
CONFUf:IO MOURA
ARNIllLDO MADEIRA
WALDOMIRO FIORAVANTE
Ff;U ROSA.
ANTONIO·~URELIANO
.JAIR So-ARES
URSIdfNO. GUJ;;IR')Z
FRANCISCO RODRIGUES
.JOAO MENDES
ROBERIO ARAUJO
SYLVIO LOPES
.JORGE WILSON
CANDINHO MATTOS
BENEDITO GUIMARAES
LAURA CARNEIRO
NELSON OTOCH
RUBEM MEDINA
~ICARDO HERACLIO
REGIS DE OLIVEIRA
MAURICIO,NAJAR
VILMAR' RoéHA
ELTON ROHNELT
ABELARDO LUPION
WE;RNER WANDERER
CARLOS D~ ~BRAS

ANTONIO ..JORGE
ANTONIO FEI..JAO
JAIME MARTINS
EUJACIO SIMOES
PAULO GOUVEA
FELIX MENDONCA
MARCOS MEDRADO
CLAUDIO CAJADO
IBRAHIM ABI-ACKEL
VILSON SANTINI
NESTOR DUARTE
VIC PIRES FRANCO
MARIA LAURA
SILVERNANI SANTOS
FLAVIO ARN8
EDUARDO'8ARI:lúSA
ANTONIO DO VALLE
OSCAR GOLDONI
CHICO DA PRINCESA
HERMES PARCIANELLO
LINDBERG FARIAS
CARLOS CARDINAL
MARGUINHO CHEDID
JOAO COSER
MARINHA RAUPP
LUIZ CARLOS HAULY
CLEONANCIO FONSECA
WIGBERTO TARTUCE
HAURI SERGIO
RONALDO PERIM
PAULO MOURAO
ELIAS MURAD
PAULO HESLANDER
HAROLDO LIMA
LUCIANO ZICA
ARLINDO CHINAGLIA
FIRMO DE CASTRO
MARCELO DEDA
ROBERTO MAGALHAES
NAN SOUZA
JORGE TADEU MUDALEN
FRANCISCO DORNELLES
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ROBERTO FRANCA
ARACELY DE PAULA
VICENTE ARRUDA
MARCELO BARBIERI
WA,GNER ROSSI
PAULO CORDEIRO
OSVALDO BIOLCHI
WILSON BRANCO
LUIZ DURA0
MILTON TEMER
DOMINGOS DUTRA
SANDRO MABEL
FERNANDO GABEIRA
WILSON BRAGA
NILTON BAIANO
IVO MAINARDI
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PAULO BAUER
NELSON MARCHEZAN
PAULO ROCHA
GERHANO RIGoT"To
WILSON CAHPOS
ZULAIE COBRA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
VITTORIO 'MEDIOLI
PAULO TITAN
ROGERIO SILVA
JAIR MENEGUELLI'
JOSE GENOINO

'FATIMA PELAES
BASILIO VILLANI
DARCISIO PERONDI
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SILAS BRASILEIRO
ARNALDO FARIA DE SA
BETO HANSUR
FRANCISCO HORTA
PEDRINHO ABRAO
JOAO LEAO
JOVAIR ARANTES
SERGIO GUERRA
PAES LANDIM
VICENTE ANDRE GOMES
ALEXANDRE SANTOS
ITAMAR SERPA
EDISON ANDRINO
JOSE REZENDE
MARCELO TEIXEIRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 172
TOTAL DE ASSINATURAS•••••••••••••••••••••• 17~

ASSINATURAS CONFIRHADAS REPETIDAS

ODELMO LEAO
LAPROVI~A VIEIRA ~
JOSE TELES

REPETIDAS- 3

---.....,--....., .... 32~_....>----..,

PEC 173-A I 95
fi .....
fi ....

li IIl11IIIE

CIlIlJISIl Comissão Especial - Proposta da Em.nda à Conatituic;io nll 173-A, da 1995.

I' IEPllfIlO Confúcio Moura -
i J•.

EMENDA N"

Moditiquc-sl:. p.ua o tcor abaiXO. o tll.'<to do inCISO XXII

mcluldo no art. .li da Constltuu;ào p..:lo art.;" da PEC:

···.~1'l·3" .

Art. 37 ..

XXII - iI promoção entre: carlJos públicos e a

tnudanç~ l1e emp,rel,'O no âmbito ~c um mesmo orgio ou

entIdade ()bcdccerão aos requisilos e às condições·

I:stllluidas nos planos di: carreira a Que SI: retere o C:UP/lI

dom. ~Q:'"

JUSTIFICAÇÃO-

Lamcntàvclmcnle. o inciso 11 do an. 37 da Cana em vigor•

.11: indole moralizadora. h:m mcrecendo Il:ituras enviesadas. que desti!IUram por complelo

IIS propósitos da Lei Maior. Sem atcnção para o conjunto nonnatlvo da Constltulçào. lal

/ I
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JISPOS\tlVO \'em sendo compreendido como obstaculo a loda e qualquer tentatlva de

. Implantação de sIstemas eietlvos de carreira. quando o que se pretendia. ao contrano. era

. conceder viabilidade a tais Sistemas, Ao romper com as facilidades eXistentes no texto

. antenor. a Cana de 1988 pretendeu somente que o termo "carrelra" retomasse seu sentido

.• pnm\tlvo. unpedindo que pelo mau uso desse saudável mecanismo continuassem

. 'proliferando abusos e regalias, Aprovada a emenda que ora se defende. esse Intuito sera

re~galado. permitindo-se que o serviço publico volle a contar com um valioso Instrumento

de motivação de seu pessoal.

Sala da ComIssão. em 06 de dezembro de 1995,
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CONFUCIO MOURA
SILVERNANI SANTOS
EDSOi'-I EZEQU IEL
JOW,IR ARANHcS
JOAO MAU,
OSMIR ,LIM(,
MARINHA RAUPP
-JOAO COSER
EURIPEDES MIRANDA
MARCELO TEIXEIRA
CANDINHO MATTOS
LEONIDAS CRISTINO
ANDRE 'PUCCINELLJ:
UDSONBANDEIRA
ELIAS 'A'BRAl~AO

GILVAN. F;I~EIRE
CASSIO CUNHA LIMA
-JOSE PINOTTI
-JOAO ALMEIDA
BENEDITO GUIMARAES
PAULO TITAN
SERGIO NAYA
'JITTORIO MEDIOLI
CIPRIANO CORREIA
PAULO ,CORDEIRO
CHICO DA PRINCESA
DUILIO PISANESCHI
ANTONIO BRASIL
JULIO CESAR
WALDIR DIAS
PIMENTEL GOMES
CUNHA LIMA
SYLVIO LOPES
ALBERTO SILVA
TELMA DE SOUZA
HUGO LAGRANHA
PAULO MOURAO
ADELSON SALVADOR
JOSE PIMENTEL
JOSE ALDEMIR
FEU ROSA
HAROLDO LIMA
JAIR aOLSONARO
BASILIO VILLANI
MARIA ELVIRA
ALBERICO CORDEIRO
LUIZ DURA0

JOSE ~\UGUSTO

HUGO RODRIGUES DA CUNHA
FERNANDO GOMES
FI~ANCISCO HORTA
JOSE GENOINO
:SALOMAO CRUZ
-FELIPE MENDES
'JARBAS LIMA
JOAO PAULO
PAULO BERNARDO
AIRTON DIPP
JOAO FASSARELLA
HUMBERTO COSTA
CARLOS MOSCONI
IVO MAINARDI'
ELIAS MURAD
NILSON GIBSON
ROBERTO VALADAO
JOSE UNHARES
GIOVANNI GUEIROZ
SERGIO CARNEIRO
HERMES PARCIANELLO
JAIR SIQUEIR?)
SOCORRO GOMES
JOSE THOMAZ NONO
OLAVIO ROCHA
JAGUES WAGNER
B. SA
LINDBERG FARIAS
PE VELASCO
SEVERINO CAVALCANTI
ELISEU PADILHA
CHICO VIGILANTE
RICARDO GOMYDE
FERNANDO FERRO
MARCELO DEOA
OSVALDO REIS
WERNER WANOERER
JOSE FRITSCH
CLAUDIO CA-JADO
ANTONIO JORGE
CECI CUNHA
t'ARISA SERRANO
JOAO PIZZOLATTI
UBALDINO JUNIOR
CIRO NOGUEIRA
JAIME MARTINS

-JO."IO HENR IQUE
DAf,CISIO PERONDI
MAUR ICIO r'UI-JAR
MAR IA WILAD,OjO
SANDRA STARL::NG
RAli'iUNDO SANTOS
MARCIO I"ORTES
MARTA SUPLICY
UB rRATAN ;)GUIArl
INACIO ARRUDA
KOV\1,IHA
BETO NANSUR
,JOFRAN FRE,I~)T

ROBERTO -JEFFERSON
WILS.ON BRANCO
JOSE CARLOS LACERDA
CÉS'A'R'BANDElRA'
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
MARIO NEGROMONTE
AGNELO QUEIROZ
ROMMEL FEIJO
ADROALDO STRECK
ODILIO BALBrNOTTI
CARLOS SANTANA
VICENTE ANDRE GOMES
PAULO FEIJO
JOSE CHAVES
SER AFIM VENZON
REGIS [E OLIVEIRA
ANA ,JULlA
EDSON SíJARES
GERVASIO OLIVEIRA
HOMERO OGUIDO
HELIO BICUDO
'RITA CAMATA
ALVARO GAUDENCIO NETO
MARCOS LIMA
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
MAURI SERGIO
CELS~ RUSSOMANNO
WILSON CIGNACHI
ZILA BEZERRA
LUIZ BUAIZ
ROBERTO SANTOS
ARMANDO COSTA
JOSE TELES



04080 Sexta-feim 7

MURILO PINHEIRO
SIMARA ELLERY
HELIO ROSAS
ROBERTO ROCHA
JAIR SOARES
VILMAR ROCHA.
VALDIR COLATTO
RONIVON SANTIAGO
EUJACIO SIMOES
EFRAIM MORAIS
RUBEM MEDINA
ANTONIO DO VALLE
BARBOSA NETO
JOSE PRIANTE
ANIBAL GOMES
NESTOR DUARTe

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

IVANDRO,ÇU~HA·~IMA

WELINTON FAGUNDES
SILAS BRASILEIRO
CARLOS APOLINARIO
MARCELO BARBIERI
FERNANDO GONCALVES
NAIR XAVIER LOBO
UBALDO CORREA
JOSE TUDE
PADRE ROQUE
SERGIO MIRANDA
NILMARIO MIRANDA
ARNALDO FARIA DE SA
JOAO LEAO
CARLOS CARDINAL
ROBERTO FRANCA

Fevereiro de 1997

LUIZ HENRIQUE
LEUR LOMANTO
FERNANDO GABEIRA
NELSON MARQUEZCLLI
P?lULO ROCHA
PAULO PAIM
JOSE REZENDE..
ARMANDO ABILIO
EZIDIO PINHEIRO
GERSON PERES
MARCIO REINALDO MOREIRA
PEDR INHO ABR,~O

ZE GERARDO .
EDUARDO JORGE
DOMJ;.NGOS DUTRA
WILSON BRAGA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 189
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 200

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 9

NILSON GIBSON
SEVERINO CAVALCANTI
JOSE ALDEMIR
RONIVON SANTIAGO

WILSON CIGNACHI
I"iARCOS LIMA·
DARCISfO PERONDI
ROBERTO ROCHA
FERNANDO GONCALVES

ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM

i - FERNANDO GABEIRA
2 - PAULO ROCHA

33
EMENDA MODIFICATIVA

RJ
PA

PU
PT

Altere-se a PEC nO 173-A/95, nos seguintes termos:

1- Inclua-se, na PEC nO 173/95, o seguinte artigo:

"Art.... É acrescentado. ao art. 39, o seguinte parágrafo:

"Art. 39....

§ 5°. A composição, solução e mediação do conflito nas rela
ções de trabalho entre os servidores públicos Civis e a admims
tração pública será objeto de negociação coletiva, facultada a
delegação ao Poder executiVO da competênCia para editar leis
delegadas necessárias ao atendimento das cláusulas de acordo
ou convenção coletiva, nos termos do art. 68:

li-Inclua-se, na PEC nO 173/95, o seguinte artigo:

"Art. ... É acrescentado. ao Titulo das Disposições ConstitUCIo
nais Gerais. o seguinte artigo:

"Art. .... As empresas públicas, sociedades de economia mista e
demaiS entidades de direito privado da administração indireta
que firmarem, nos termos a serem fixados em lei complementar
de competênCia da União. contratos oe gestão. poderão ser dls
pensades do cumprimento de obngaçães legaiS ou regulamen
tares de caráter geral aplicáveiS aos entes da Administração
pública, pelo prazo de duração do contrato de gestão.
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Parágrafo único. O disposto no "caPL't" não libera as empresas
da obediênCia aos principios e dispoSitivos constitucionais e da
fiscalização exercida petos órgãos de controle externo e interno
da Administração Pública.·

JUSTIFICAÇÃO
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A presente emenda visa acrescentar, ao texto da PEC nO 173-AJ95,
dois novos disJ:.0sitivos. destinados a assegurar o atendimento de necessidades
premer.tes da administração pública por ela não contempladas.

O primeiro dispositivo diz respeito à questão da negociação coletiva.
dos conflitos nas relações de trabalho no serviço público.

Embora preveja a Constituição o direito de greve para o servidor públi
co, a ser regulado em lei complementar, e assegure ao servidor a irredutibilidade
salarial. ressalvado o disposto em convenção ou acordo coletivo, entendeu o Su
premo Tribünal Federal não ser admitido, na relação estatutária, a composição do
conflito trabalhista, em vista da natureza do regime de adesão.

Esta visão repousa sobre uma noção ortodoxa do direito administrativo
relativo às condições de trabalho. Engessa o processo de democralzação das rela-'
çóes de trabalho no serviço público. quando o que vemos em outros países. nota
damente a Espanha, França e Itália, é um aperfeiçoamento dos mecanismos de co
moslção ae conflitos, pela via da mediação e do acordo coletivo entre trabalhadores
do serviço p~blico e a administração.

A falta de pennissão constitucional, no entanto, impede que se dê no
BraSil esse avanço, quando sabemos que o serviço público conta com uma repre
sentação sindical altamente capacitada e responsável para conduzir as demandas

da categoria. A institucionalização de canais de negociação e discussão entre admi

nistração pública e servidores. democratizando as relações de trabalho e assegu.ran
do a composição intema. prévia. dos conflitos. subsiaiando o processo decisório e a
aprovação legislativa, quando necessária. das medidas propostas para sua solução.
ê assim essencial para que o país se alinhe junto aos mais desenvolvidos. superan
.do-se a InJustrficável restnção à liberdade de organizaç~o sindical que decorre da ve
dação da negociação coletiva no serviço público.

o segundo ponto diz respeito à questão da gestào das empresas
estatais. Um dos grandes obstáculos à sua competitivi1ade Junto ao setor pnvado é
a forma como se dá o seu relacionamento junto à administraçào direta.

A esse res~ito. é é importante ressaltar. também. a fomia como a
administração direta. passou. a partir de 1985. especialmente. a se relacionar c0n:'
tais entIdades. em face das distorções provocadas pela gestão excessivamente au
tônoma ocomda a partIr da edição do Decreto-lei ng 200/67. Primeiramente. estabe
lecendo rE1stnções para a contratação ou reposição de pessoal. de modo que gerou
condições para uma estabilidade forçada nas estatais (à medida que. uma vez demi
tido o empregado. não podena ser facilmente reposto) e consequente enrijecimento
de sl!.á gestão de pessoal. Em segundo lugar. utilizando o controle de tarifas e preço~

de seus serviços e de seus investimentos como instrumento de politica econômica. o
que produziu condições efetivas para a redução relativa do seu grau de eficiência. Em
terceiro lugar. promovendo a compressão salarial. ao estabelecer instrumentos de
controle das negociações coletivas e acordos firmados com os seus empregadQs. a
fim de coibir abusos e reduzir despesas de custeio. Finalmente, ao pennitir um cres
cente loteamento clientelista do~ çargos de direção destas empresas. por meio do
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rateio político dos postos nas diretores e conselhos de administração. o que gerou

um crescente grau de politização na sua gestão.

Todas estas medidas contribuíram para o sucateamento das esta

tais e para que se tomassem de complexa admimstração. prejudicando a sua atua

ção mais do que beneficiando a sociedade à qual devenam oferecer os seus servi·

ços.

A nossa proposta. neste aspecto. é assegurar ás estatais e outras

entidades de direito privado da administração pública condições operacionais mais

ágeis. resguardados. no entanto. os princípios constitucionais e o controle intemo e

extemo sobre os seus atos. por meio da f1exiblização do atendimento - por prazo cer·
to. na forma definida em lei complementar e mediante contrato de gestão • de exi·
géncias legais de caráter geral estabelecidas pela adminstração direta em relação à

administração indireta.

Com tais contribuições. esperamos oferecer à discussão dessa Comissão pro
postas efetivas que permitam a superação de d.ois gargalos enrijecedores: um. "d1;JS

relações de trabalho no serviço público: outro. da gestão competitiva das empresas
estatais, São estas as alterações relativas a esses aspectos que entendemos sejam
necessárias ao aperfeiçoamento da PEC nO 173-A, as quais submetemos à aprecia-
ção da 'Comlssão Especial. '

saladac,,";.~ z112/ q l;

VJ~~vJ~
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WALDOMIRO FIORAVANTE
TELMA DE SOUZA
CELSO DANIEL
.JAQUES WAGNER
VICENTE C"'SCIONE
ALOYSIO NUNES FERREIRA
.JOAO THOME MESTRINHO
MATHEUS SCHMIDT
PAULO GOUVEA
ROBERTO BRANT
CAflLOS NELSON
ELCIONE BARBALHO
IVAN VALEN'fE
GERSON PERES
LEONEL PAVAN
.JOSE GENOLNO
NILMARIO MIRANDA
MILTON TEMER
CONCEICAO TAVARES
SANDRA STARLLNG
MIGUEL ROSBETTO
.JOSE PIl'IENTEL
FERNANDO FERRO
PAULO ROCHA
PAULO PAIM
ALCIDES MODESTO
.JOSE MACHADO
PEDRO WILSON
ARLINDO CHINAGLIA
.JAIR MENEGUELLI
.JOAO COSER

MARCELO DEDA
LUIZ MAINARDI
.JOSE FRITSCH
HUMBERTO COSTA
EDUARDO .JORGE
.JOSE FORTUNATI
HERACLITO FORTES
AGNELO QUEIROZ
LINDBERG FARIAS
ROBERTO VALADA'O
FERNANDO GABEIRA
CHICAO BRlGIDO
HUGO BIEI-JL
IVANDRO CUNHA LIMA
EURIPEDES MIRANDA
CONFUCIO MOURA
MARINHA I~AUPP

EDISON ANDRINO
SIMARA ELLERY
ILDEMAR KUSSLER
ANTONIO AURELIANO

. FEU ROSA
MARCONI PERILLO
AYRTON XEREZ
JAIR BOLSONARO
MARISA SERRANO
RITA CAMATA
MICHEL TEMER
NAIR XAVIER LOBO
ZULAIE COBRA

ANA .JULIA
.JOAO PAULO
.JOSE AUGUSTO
JOAO FASSARELLA
MAURI SERGIO
RENAN KURTZ
AIRTON DIPP
EDSON EZEGUIEL
SERGIO CARNEIRO
WOLNEY QUEIROZ
VICENTE ANDRE GOMES
MIRO TEIXEIRA
.JOSE CARLOS SABOIA
FERNANDO LYRA
LUIS BARBOSA
ROBERIO ARAUJO
BETO LELIS'
CORIOLANO SALES
MARIO NEGROMONTE
ROBER'ro SANTOS
NELSON MARCHEZAN
WILSON CAMPOS
OSVALDO BIOLCHl
JOAO MELLAO NETO
OLAVIO ROCHA
INOCENCro OLIVEIRA
ELISEU RESENDE
MARIA VALADAO
WALDIR DIAS
WILSON CUNHA
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ADELSON RIBEIRO
RONIVON SANTIAl,O
CELIA MENDES
CARLOS MELLES
aILAS BRASILEIRO
ABECARDO LUPION
SIMAO SESSiM
CIRO NOGUEIRA
MUSSA DEMES
JULIO CESAR
ADAUTO PEREIRA
EFRAIM MORAIS
MAURO LOPES
NEY LOPES
ANTONIO FEi..iAO
EDUARDO MASCARENHAS
CARLOS DA CARBRAS
HUGO LAGi~ANHA

ANTONIO DO VALLE
JARBAS LIMA
EZiOIO PINHEiRO
ADELSON SALvADOR
CARLOS CAMURCA
FLAviO ARNS
ã. SA
ADROALDO STREel(
YEDA CRUSIUS
ADYLSON MOTTA
LEOPOLDO BESSONE
WAGNER ROSSI
EDINHO ARAU..iO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

CARLOS APOLiNARIO
rAULO TITAN
FATIMA PELAES
ANTONiO BRASiL
ROBERTO PAULINO
HERMES PARCIANELLO
DARCiSIO PERONOI
..iOSE UNHARES
OSMANIO PEREIRA
ELISEU MOURA
REMi TRiNTA
MURILO PiNHEIRO
AECIO NEvES
FiRMO DE CASTRO
T:i:LDEN SANTIAGO
OSCAR GOLDONI
üiLSO SPERAtlCO
ALBERTO GOLDMAN
ALEXANDRE SANTOS
..iAIR SIQUEIRA
irJIGBERTO TARTUCE
ViLSON SANTINI
RCiBERTO MAGALHAES
ALEXANDRE CERANTO
TALVANE ALBUQUERQUE
ROBSON TUi'lA
HAROLDO LIMA
..itHR SOARES
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
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CARLOS MAGNO
BONIFACIO DE ANDRADA
ROBERTO CAMPOS
PAULO CORDEIRO
ROBERTO JEFFERSON
PAULO HESLANDER
SERGIO MIRANDA
MARTA SUPLICY
PADRE ROQuE
DOMINGOS DUTRA
CUNHA LIMA
RODRIGUES PALMA
..iOSE CARLOS COU1INHO
ELISEU PADILH~\

OSMIR LIMA
ALDO ARANTES
AL.DO REBEi.,O
GEDDEL VIEIRA LIMA
i" INHEIRO LANDIí'i
MARCIO REINALDO MOREIRA
..iOSE CARLOS LACERDA
GERMANO RIGOTTO
wILSON BRANCO
i"EDRO VALADARES
ANlvALDO VALE
GILNE'j VIANA
PAULO BERNARDO
CARLOS SANTANA
CHICO VIGILANTE
CHICO FERRAMENTA

AbtiINATURAS CONFiRMADAS ••••••••••••••••••• iBi
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIAvOS...... 1
TOTAL OE ASSINATüRAS•••••••••••••••••••••• ias

ASSINATURAS CONFIRMADAS KEPETIDAS

MARINHA RAUPP
ROBERTO BRANT
AGNELv ~üEIROZ

34

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIAüOS

NILTON CERiilUEIRA

EMENDA
(Do Deputado Wilson Campos e outros)

Inclua-se no Inciso XXIII do art. 37 da Constituição Federal,'

acrescido pelo art. 3° da PEC nO 173195, após a palavra "específica", a

expressão "ou resolução das Casas do Congresso Nacional, em relação a seus

serviços,".

JUSTIFICATIVA

o inciso XXIII que. se propõe incluir no art. 37 da
Constituição encerra vicio evidente, na medida em que desconsidera o fato de
que o Poder Legislativo, através de suas Casas, detém a competência privativa
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para dispor sobre a remuneração dos cargos. empregos e funções de seus
serviços, na forma dos arts. 51, IV, e 52, XIII.

A emenda que ora se faz afasta a restrição apontada.

Sala da Comissão Especial, em de de 1995

Deo~# .
~~~Á,i . ... y~' /l G.----, ,,,~"'-t

/
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WILSON CAMPOS
JOS': LUIZ CLEROT
FREIRE JUNIOR
EURIPEDES MIRANDA
COSTA FERREIRA
NELSON MEURER
JONIVAL LUCAS
RAIMUNDO SANTOS
CELSO RUSSOMANNO
MATHEUS SCHMIDT
FEU ROSA
PIMENTEL GOMES.
FERNANDO LYR"
AUGUSTO VIVEIROS
olURANDYR" PAIXAO
DE VELASCO
ARNALDO MADEIRA
ARTHUR VIRGILIO
OSORIO ADRIANO
ARNON BEZER.RA.
CASSIO CUNHA LIMA
MARCELO DEDA
El(l:lEDITO JUNIOR
JULIO CESAR
SANDRO MABEL
PEDRINHO ABRAO
ROBERTO MAGALHAES
JAIR SOARES
VICENTE ARRUDA
HERCULANO ANGHINETTI
BENEDITO DE LIRA
UDSON BANDEIRA
JOSE REZENDE
HELIO BICUDO
JARBAS L:IMA
REGIS DE OLIVEIRA
EDSON SOARES
ADHEMAR DE BARROS FILHO
DARCISIO PERONDI
GERSON PERES
PRISCO VIANA
PAES LANDIM
JAIRO CARNEIRO
JAIR SIGlUEIRA
ALEXANDRE CARDOSO
DANILO DE CASTRO
RODRIGUES PALMA
ZULAI~.COBRA

GONZAG~ PATRIOTA
EDUARDO JORGE
BENEDITO DOMINGOS
ROB;::~TO PAULINO

WILSON CIGNACHI
IVAN VALENTE
AGNALDO TIMOTEO
OSVALDO REIS
CLEONANCIO FONSECA
AUGUSTINHO FREITAS
NESTOR ·DUARTE
JOSE ALDEMIR
LIMA NETTO
MARIO CAVALLAZZI
MARCIO FORTES
SEVERINO CAVALCANTI
CUNHA LIMA
ELIAS MURAD
WAGNER ROSSI
LUIS BARBOSA
ROBERIO ARAUJO'
JULIO.RI;:DECKER
ELTON ROHNELT
SANDRA STARLING
ROBERTO JEFFERSON
MARTA SUPLICY
JOSt BORBA
...lOAO LEAO
OLAVIO ROCHA
EZIDIO PINHEIRO
KOYU IHA
CONFUCIO MOURA
PAULO ROCHA
MARCIO REINALDO MOREIRA
UBIRATAN AGUIAR
SOCORRO GOMES
INACIO ARRUDA
WILSON BRANCO
MUSSA DEMES
FRANCISCO HORTA
ROGERIO SILVA
JOFRAN FREJAT
HELIO ROSAS
MARIO NEGROMONTE
PAULO FEIJO
JOAO FASSARELLA
CHICO FERRAHENTA
THEODORICO FERRACO
.JOAO MENDES
UBALDO CORREA
AGNEL.O QUEIROZ
PEDRO VAL(\DARES
FELIPE MENDES
ODILIO BALBINOTTI
ROMMEL FEIJO
VICENTE ANDRE GOMES

CHICO DA PRINCESA
CARLOS SANTANA
ADROALDO STRECK
ANA JULIA
JOSE CHAVES
SER AFIM VENZON
ALOYSIO NUNES FERREIRA
EI~ALDO TRINDADE
GERVASIO OLIVEIRA
ARACELY DE PAULA
FERNANDO GONCALVES
WALDIR DIAS
CARLOS APOLINARIO
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANHA
FERNANDO FERRO

'MARCOS LIMA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
FERNANDO GABEIRA
MÁURI SERGIO
CORAUCI SOBRINHO
MARCONI PERILLO
.ELISEU PADILHA
ZAIRE REZENDE
LUIZ FERNANDO
JOSE LINHARES
CELSO DANIEL
CARLOS MELLES
JOAO PIZZOLATTI
51MAO SESSIM
EFRAIM MORAIS
RICARDO IZAR
ANTONIO "ANDIR
MARCELO TEIXEIRA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOAO THOME MESTRINHO
ZILA BEZERRA
LUIt BUAIZ
BASILIO VILLANI
JOSE TELES
ARMANDO, COSTA
WERNER WAND~RER

.SILVIO TORRES
NELSON TRAD
FATIMA PELAES
SIMARA ELLERY
PEDRO NOVAIS
MALULY NETTO
ROBERTO BRANT
SEVERIANO ALVES
FERNANDO ZUPPO
RENAN KURTZ
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VALDIR COLATTO
ANIBAL GOMES
JAYME SANTANA
TELMO KIRST
NOEL DE OLIVEIRA
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B. SA
LEUR LOM,~NTO

ALZIRA EWERTON
'FERNANDO GOMES
FELIX MENDONCA
CARLOS CAMURCA
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AROLDO CEDRAZ
LEONIDAS CRISTIND
ANTONIO BALHMANN
NILSON GIBSON
PAULO PAIM

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• i72
TOTAL DE ASSINATURA~.".~ ••••••••••••••••• 181

, ,,','".. ,
ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

JOSE LUIZ CLEROT
AUGUSTO' VIVEIROS
(',RTHUR VIRGILIO
NELSON MEURER
MARCOS LIMA

3.5

PIMENTEL GOMES
CELSO RUSSOMANNO
JULIO CESAR
PEDRO VALADARES

Inclua-se, na p'arte final do art. 250 constante do art. 9° da

PEC nO 173/95, após a palavra "República", a expressão "o Presidente do
Congresso Nacional e o Presidente d~ Supremo Tribunal Federal, no âmbito dos

respectivos dos poderes", excluindo-se a expressão final "na forma do inciso VII

do art. 49":

JUSTIFICATIVA

A norma acrescida pelo art. 250 empresta à remuneração
'fixada para o Presidente da República o caráter de limite geral. Dois fortes

argumentos se antepõem à proposição. Em primeiro lugar, a medida não se

coaduna com o princípio da independência' e harmonia entre os poderes,

consagrado no art. 2° da Carta. Não se pode conceber inteira independência

entre os poderes'se o vinculo que se pretende estabelecer acaba por se

transformar, de alguma forma, em vínculo de subordinaçáo e dependência. Em

segundo lugar, a natureza remuneràtória do Presidente da República é
especialmente distinta daquela dos membros dos demais poderes, na medida elTl
que se compõe. além da remuneração propriamente dita. de outros valores que·

lhe são deVidos a título de representação, em virtude da especial função que

exerce, inscritos no orçamento. Não seria lícito, portanto, admitir a proposição

que desconsldera este fato. d'\\
Tratando-se, entretanto, de medida importante para o

melhor regramento da situação remuneratória na administração pública,
propõe-se a alteração indicada, que se constitui da definiçáo do teto

remuneratório respeitada a distinção entre os poderes.

Sala da ComIssão Especial, em de de 1995
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JOSZ LUIZ CL~ROT

FREIRE .JUNIOR
EURIPEPES MIRANDA
COST?l FERREIRA
NELSON MEURE:R
JONIVAL LUCAS
!~AIMUNDO SANTOS
CELSO RUSSOMANNO
MATHEUS SCHMIDi
FEli ROSA
PIMENTEL GOMES '
FERNANDO l..1'RA
AUGUSTO VIVEIROS
..Jt;~·:-INDYR PAIXAO
DE VEL,\SCO
ARNALDO Mf',DEIRA
ARTHUR VIRGILIO
OSORIO ADRIANO
ARNON BEZERRA
PEDRO VALADARES
CASSIO CUNHA LIMA
MARCELO DEDA
EXPEDITO JUNIOR
JULIO CESAR
SANDRO MABEL

·PEDR INHO ABRAO
ROBERTO MAGALHAES
...JAIR SOARES
VICENTE ARRUDA
HERCULANO ANGHINETTI
BENEDITO DE LIRA
'uOSON BANDEIRA
JOSE REZENDE
HELIO BICUDO
CIRO NOGUEIRA
JARBAS LIMA
REGIS DE OLIVEIRA
EDSON SOARES
ADHEMAR DE BARROS FILHO
DARCrSIO PERONDI
GERSON PERES
PRISCO VIANA
PAES LANDIM
JAIRO CARNEIRO
JAIR SIQUEIRA
ALEXANDRE CARDOSO
DANILO DE CAST~O

RODRIGUES PALMf-,
ZULI-";U: COBRA
GONZAGA PATRIOTA
EDUARDO J"ORGE
BENEDITO DOMINGOS
ROBERTO PAULINO
WILSON CIGNACHI
I'AULO PAIM
r VAN '·J.~LENTE

AGNALDO TIMOTEO
OSVALiJO REIS
CLEONANcro FONSECA
AUGUSTINHO FREITAS
NESTOR DUARTE
LIMA NETTO
MARIO CAVALl,.AZZI
MARCIO FORTES
CUNHA LIMA
ELIAS MURAD
WAGNER ROSSI
ROI3ERIO ARAUJO
...JULIO REOECJ<ER
ELTON ROHNELT
SANO~A STARLING
R08ERTO JEFFERSON
MARTA SUPLICY

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

JOSE BORB'~'

...JOM LEAO
OLAVIO ROCHA
-EZIDIO PINHEIRO
KOYU IHA
CONFUCIO MOURA
PAULO ROCHA •.
MARCIO REINALDO MOREIRA,
UBIRATAN AGUIAR
SOCORRO GOMES
INACIO ARRUDA
WILSON BRANCO
MUSSA OEMES
FRANCISCO HORTA
ROGERIO SILVA
JOFRAN FREJAT
HELIO ROSAS
MAÚO NEGROMONTE
PAULO FEIJO
JOVAIR ARANTES·
JOAO FASSARELLA
CHICO FERRAMENTA
THEODORICO FERRACO
JOAO MENL
UBALDO CORi<E:A
FELIPE MENDES
ODILIO BALSXNOTTI
ROMMEL FEIJO
VICENTE ANDRE GOMES
CHICO DA PRINCESA
CARLOS SANTANA
ADRC,~L.DC STRECI<
{,NA JULIA
JuSE CHAVES
SERAFIM ViZNZON
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ERALDO TIUNDADE
ARACI:;:LY DE PflULA
FE~NANDO GONCALVES
WALDIR DIAS
CARLOS APOI..INARrO
HOMERC OGUIOO
HUGO LAGRANHA
FERNANDQ FERRO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
FERNANDO GABEIRA
M?IURI' SERGIO
CORAUCI SOBR IN~IO
MARCONI PERILLO
ELISEiJ PADILHA
ZAIRE REZENDE
LlJ12 FERNANDO
JOSE UNHARES
CELSO DANIEL

.CARLOS MEL-LES
JOAO PIZZOLATTI
SIMAO SESSIM

EfRAIM MORAIS
RICARDO IZAR
MARCELOTE:1XEIRA

MATHEUS SCHMIDT
JOSE LUIZ CLEROT
AUGUSTO VIVEIR~

PEDRO IJALMARES

Fevereiro de1m
JOSE CARLOS ALELUIA
;OAO THOME MESTRINHO
ZILA BEZERRA
l..UIZ BUAIZ
l:1,:\SILIO VILLANI
JOSE TELES
ARMANDO COSTA
ALEXANDRE CERANTO
SILVIO TORRES
WERNER IolANDERER
NELSON TRAD
FATIMA PELAES
SIMARA.ELLERY
PEDRO NOVAIS
.MALULY NETTO
ROBERTO BRANT
SEVE:RIANO ALVES
FERNANDO ZUPPO
RENAN KURTZ
VALDIR COLATTO
AN!BAL GOMES
JAYME SANTANA
TELMO KIRST
NOEL DE OLIVEIRA
B. SA
LEUR LOMANTO
FERNANDO GOMES
ALZIRA EWERTON
FEi...IX MENDONCA
CARLOS CAMURCA
WILSON CAMPOS
JOSE THOMAZ·NONO
ALVARO GAUDENCIO NETO
WAGNER SALUSilANO
MARISA SERRANO
CORIOLANO SALES
JORGE TADEU MUDALEN
RUBENS COSAC
GIOVANNI QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
WOLNEY QUEIROZ

. ANTONIO DOS SANTOS
SILVIO ABREU
ALl'lUIO AFFONSO
JOSE EGYDIO
CARLOS MOSCONI
AOAO PREiTO
NILSON GIBSON
ALEXANDRE SANTOS
PAULO RITZEL
AUGUSTO NARDES
JAIR aOLSONARO
CARLOS CARDINAL
LAEL. VARELLA
JORGEANOERS
CANDINHO MATTOS
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ROBERTO VALADAO
MAURICIO CAMPOS
SERGIO GUERRA
AOYLE.ÓN MOTTA
SILVERNANI SANTOS

ARTHüf( VIRGIL.IO
NELSON MEtlRER
P:~MENTEL GoMES
CELSO RUSSOMANNO
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JULIO CESAR
B. SA
INACIO ARRUDA
JURANDYR PAIXAO
BENEDITO DOMINGOS
AUGUSTO VIVEIROS
SERAFIM VENZON
FATIMA PELAES
SIMAO SESSIM
SANDRO MABEL
JOVAIR ARANTES

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CUNHA LIMA
PIMENTEL GOMES
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
SOCORRO GOMES
GONZAGA PATRIOTA
JOAO MENDES
ROBERIO ARAUJO
PAULO 'FEIJO
SILVIO TORRES
WAGNER ROSSI
CELSO RUSSOMANNO

36
I - Inclua-se na PEC nQ 173/95 o seguinte artigo:

HArt. . É dac;Ja nova redaçSo ao inciso XI do art. 37, nos

seguintes termos:

Art. 37 ..

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e a
menor remuneração dos servidores públicos. observados. como

limite máximo de remuneração em espécie, a qualquer títUlo,

exceto indenizações, no âmbito dos respectivos Poderes, os

valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer

título, exceto indenizações, por membros ,do Congresso

Nacional, Mínistros de Estado e Mínistros do Supremo Tribunal

Federal e seus correspondentes .nos Estados, no Dístrito Federal

e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos com9

remuneração, em espécie, a qualquer títúlo. exceto indenizações,

pelo Prefeito;"
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MARCIO FORTES
FERNANDO FERRO
FEU ROSA'
CARLOS SAN'ÍANA
MALULY NETTO
OLAVio ROCHA
JONIVAL LUCAS
LEUR LOMANTO
WERNER WANDERER
CORAUCI SOBRINHO
JULIO CESAR

\I - Em conseqüência, exclua-se do texto da PEC nO 173195
o art. 250, incluído. por seu art. 9°. .

JUSTIFICATIVA

A inexistência de ordenação expressa no texto

'constitucional, no que respeita ao valor de remuneração dos servidores públicos
a ser considerado para a observância do limite constitucional. bem como no que

respeita ao 'efetiv~ valor ia ser tomado como limite máximo, tem permitido a

adoção de um sem-número de exceções às vantagens, do que resulia evidente

burla ao princípio. A realidade tem demonstrado que a existência de limite com
exceções enseja inobservância do limite e desvio de finalidade do preceito.

Inclui-RI, assim, a especificação da remuneração dos servidores a ser
considerada. qual seja a remuneração em espécie, a qualquer titulo, exceto

indenizaçõe., que se traduz como remuneração total. aí consideradas todas e

quaisquer vantagens e adicionais, ressalvadas as indenizações, por não terem

cáráter remuneratório. Da mesma forma. inclui-se a especificação exceto

indenizações no conceito de limite máximo. com a óbvia resultante de o
conceito passar a abranger. também e obrigatoriamente. toda e qualquer espécie
de vantagens e adicionais. independentemente da denominação jurídica ou dos
fundamentos das parcelas que integram a remuneração. O limite máximo de

remuneração passa. assim. a ser efetivamente o limite máximo de remuneração.
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Para manutenção da consistência textual, inclui-se a
expressão a qualquer titulo, exceto indenizações ao final do dispositivo, com
referência aos valores de remuneração dos Prefeitos.

A proposta que ora se apresenta constitui a redetinição
específica necessária para se alcançar a eficácia desejada. Por esta razão, o
conteúdo do art. 250, acrescido ao texto constitucional na forma do art. 9" da
PEC sob exame, perde a finalidade. Sua exclusão da PEC se justifica,
adicionalmente, por duas razões importantes. Em primeiro lugar, a simples
inclusão de tal dispositivo, como consta da PEC, representa certa redUndância

em relação ao inciso XI do art. 37. Em segundo lugar - e mais importante, quanto
ao mérito - não se encontra fundamento objetivo na adoção da remuneração do

Presidente da República como limite máximo absoluto para toda a administração
direta e indireta. Por uma parte, a administração indireta inclui empresas
públicas e sociedades de economia mista que, voltadas para a execução de
atividades econômicas e sujeitando-se ao regime das empresas privadas, na
forma do art. 173, § 1°, da Constituição, devem buscar a melhor condição de
concorrência no mercado competitivo. nacional e intemacional. e. para tanto.

devem amoldar-se ao mercado de trabalho. Po~ outra parte, e not6rio- que o
regime de remuneração do Presidente da República -se reveste de
caràcterísticas especialíssimas, tendo em vista que a representatividade do mais

alto cargo da Nação exige a aprticipação de recursos orçamentário~ próprios, do
que deriva que sua remuneração especifica assume feições quase apenas

simbólicas. A supressão do c;tado art. 250 afasta as restrições aqui expressas.
Registra-se, finalmente, que a extensão dos limites

remuneratórios aos proventos dos inativos e às pensões já está assegurada de
conformidade com o art. 75 do ADCT, incluído na conformidade do art. 10 da
PEC sob exame.

Sala da Comisão Especial, em de de 1995.
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Seja incluída na PEC 173195 - Refoxma Administrativa, a seguinte emenda:

Art. 37 .
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x - A revisão geraI da remuneração dos servidores públicos far-se-á

sempre na mesma data, sem distinção de índice, podendo o Poder Executivo, mediante

lei, proceder revisões da estmtura remunemt6ria de uma ou mais categorias específicas,

para corrigir distorções ocorridas".

JUSTIFICATIVA

A modificação da rédação do inciso X do art. 37 é devida para garantir, no

âmbito da Administração Pública. a possibilidade de se efetivar uma política de

aproveitamento de recursos humanos, juntamente com a necessidade de modernizar o

Estado, sem permitir a quebra da isonomia estabelecida na Constituição vigente, bem

como, tornar coerente com a proposta de alteração da Reforma Administrativa.

/ I
DATA

WILSON CAMPOS
JOSE LUIZ CLEROT
FREIRE JUNIOR
EURIPEDES MIRANDA
COSTA FERREIRA
NELSON MEURER
JONIVAL LUCAS
CELSO RUSSOMANNO
MATHEUS SCHMIDT
FEU ROSA
PIMENTEL GOMES
F\::RNANDO I,..YRA
AUGUSTO vrVEIROS
DE VELASCO
ARTHUR VIRGILIO
OSORIO ADRIANO
ARNON BEZERRA
PEDRO VALADARES
CASSIO CUNHA LIMA
MARCELO DEDA
EXPEDITO JUNIOR
JULIO CESAR
SANDRO MABEL
ROBERTO MAGALHAES
JAIR SOARES
VICENTE ARRUDA
JORGE WILSON
HERCULANO ANGHINETTI
JARBAS LIMA
HELIO BICUDO
REGIS DE OLIVEIRA
'EDSON SOARES
ADHEMAR DE BARROS FII_HO
PAES LANDIM
JAIRO CARNEIRO
JAIR SIQUEIRA
ALEXANDRE CARDOSO
DANILO DE CASTRO
RODRIGUES PALi'lA
OSVALDO REIS
NESTOR DUARTE

JOSE ALDEMIR
LIMA NETTO
MARCIO FORTES
SEVERINO CAVALCANTI
CUNHA LIMA
ELIAS MURAD
WAGNER ROSSI
ROBERIO ARAUJO
ELTON ROHNELT
SANDRA STARLING
ROBERTO JEFFERSON
MARTA SUPLICY
JOSE BORBA
OLAVIO ROCHA
EZIDIO PINHEIRO
JOAO LEAO
KOYU IHA
CONFUCIO MOURA
PAULO ROCHA
MARCIO REINALDO MOREIRA
UBIRATAN AGUIAR
SOCORRO GOMES
INACIO ARRUDA
WILSON BRANCO
MUSSA DEMES
JOSE CARLOS LACERDA
FRANCISCO HORTA
ROGERIO SILVA
JOFRAN FREJAT
HELIO ROSAS
MARIO NEGROMONTE
PAULO FEIJO
JOVAIR ARANTES
JOAO I'"ASSARELLA
CHICO FERRAMENTA
THEODORICO FERRACO
UBALDO CORREA
AGNELO QUEIROZ
FELIPE MENDES
ODILIO BAlBINOTTI
ROMMEL FEIJO

VICENTE ANDRE GOMES
ADROALDO STRECK
ANA JULIA
JOSE CHAVES
SER AFIM VENZON
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ERALDO TRINDADE
GERVASIO OLIVEIRA
FERNANDO GONCALVES
WALDIR DIAS
HOMERO OGUIDO
ZILA BEZERRA
LUIZ BUAIZ
BASILIO VILLANI
JOSE rELES
ARMANDO COSTA
ALEXANDRE CERANTO
WERNER WANDERER
SILVIO TORRES
NELSON TRAD
SIMARA ELLERY
PEDRO NOVAIS
MALULY NETTO
SEVERIANO ALVES
RENAN KURTZ
VALDIR COLATTO
ANIBAL GOMES
JAYME SANTANA
NOEL DE OLIVEIRA
B. SA
LEUR LOMANTO
FERNANL>O GOMES

,CELSO DANIEL
SIMAO SESSIM
EFRAIM MORAIS
MARCELO TEIXEIRA
GONZAGA PATRIOTA
EDUARDO JORGE
JOSE COIMBRA
IVAN VALENTE
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AGNALDO TIMOTEO
LUIS BARBOSA
ARNALDO MADEIRA
CARLOS AIRTON
ANTONIO UENO
MURILO PINHEIRO
LUIZ HENRIQUE
CHICO VIGILANTE
LUCIANO ZICA
ANTONIO BRASIL
ALDO REBELO
SARNEY FILHO
RUBEM MEDINA
PAULO TITAM
PAULO HESLANDER
MAURI SERGIO
FLAVIO ARNS
ARY KARA
ARMANDO ABILIO
DUILIO PISANESCHI
ROBERTO FRANCA
JOSE: REZENDE
CARLOS DA CARBRAS
ANTONIO KANDIR
IBRAHIM ABI-ACKEL
LEONIDAS CRISTINO
NELSON MARGUEZELLI

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUrADOS

RONALDO PERIM
JAIR MENEGUELLI
MARIO DE OLIVEIRA
IVO MAINARDI
ELISEU RESENDE .
CARLOS CAMURCA
EDINHO BEZ
ROBERTO SANTOS
BETlNHO ROSADO
SERGIO CARNEIRO
FERNANDO LOPES
SEBASTIAO.MADEIRA
IBERE FERREIRA

. ARNALDO FARIA DE SA
LAPROVITA VIEIRA
MAURICIO CAMPOS
SERGIO GUERRA
ADYLSON MOTTA
CARLOS SANTANA
CORAUCI SOBRINHO
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE THOMAZ NONO
JURANDYR PAIXA.O
ALVARO GAUDENCIO NETO
WAGNER SALUSTIANO
LEONEL PAVAN
BENEDITO DOMINGOS
CORIOLANO SALES
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JOSE FRITSCH
FATIMA PELAES
JORGE TADEU HUDALEN
RUBENS COSAC
GIOVANNI QUEIROZ
VEDA CRUSIUS
WOLNEY QUEIROZ
ANTONIO DOS SANTOS
SILVIO ABREU
ALHINO AFFONSO
JOSE EGYDIO
ADAO PRETTO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
NILSON GIBSON
ALEXANDRE SANTOS
OSVALDO BIOLCHI
PAULO RITZEL
AUGUSTO NARDES
JAIR BOLSONARO
CARLOS CARDINAL
LAEL,. VARELLA
JOAO HENDES
JORGE ANDERS
CANDINHO MATTOS

. ANTONIO CARLOS,PANNUNZIO
FERNANDO FERRO
ROBERTO VALADAO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• '204
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 257

REPETIDAS: 53

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

AUGUSTO VIV~IROS

PEDRO VALADARES
ARTHUR VIRGILIO
NELSON MEURER
JULIO CESAR
JOSE LUIZ CLEROT
CONFUCIO MOURA
NESTOR DUARTE
LUIZ BUAIZ
MARCELO DEDA
aIMARA ELLERY
JOFRAN FREJ:"~

JARBAS LIMA
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO GOMES
PEDRO VALADARES
MUSSA DEMES
ALEXANDRE CARDOSO
LUIZ HENRIQUE
SARNEY FILHO
UBALDO CORREA
ELTON ROl-lNELT
ZILA BEZERRA
FELIPE MENDES
DANILO DE CASTRO
ARMANDO COSTA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
RENAN KURTZ
HELIO ROSAS
FEU·ROSA
MALULY NETTO
OLAVIO ROCHA
LEUR LOMANTO
JONIVAL LUCAS.

WERNER WANDERER
JULIO CESAR
,8. SA
.INACíO ARRUDA
'AUGUSTO VIVEIROS
SERAFlH VENZON
SIMAO SESSIM
SANDRO MABEL
JOVAIR ARANTES
CUNHA LIMA
PIMENTEL GOMES
SOCORRO GOMES
GONZAGA PATRIOTA
ROBERIO ARAUJO
PAULO FEíJO
CELSO RUSSOMANNO
SILVIO TORRES
WAGNER ROSSI
MAReIO FORTES
GERSON PERES
LUCIANO ZICA
AUGUSTO VIVEIROS
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
THEOOORICO FERRACO
PAULO FEIJO
ROGERIO SILVA
CHICO FERRAMENTA
ODILIO BALBINOTTI
FERNANDO FERRO
JOAO IENSEN
PIMENTEL GOHES
DARCISIO PERONDI
RITA CAMATA
NEWTON CARDOSO
UBIRATAN AGUIAR
ZUL.AIE COBRA

ADHEMAR DE BARROS FILHO
JOSE BORBA
PEDRO VALADARES
JAIR SOARES
HARIA VALADAO
JAIR HENEGUELLI
HAURICIO NAJAR
MARQUINHO CHEDIO
COSTA FERREIRA
PAES LANDIM
OSVALDO BIOLCHI
JOAO FASSARELLA
ALEXANDRE CARDOSO
BENEDITO DOHINGOS
WILSON CIGNACHI
ROBERTO PAULINO
ARMANDO ABILIO
PAULO ROCHA
AGNAL.DO TIMOTEO
NILTON BAIANO
JOSE ALDEHIR
GONZAGA PATRIOTA
WILSON BRANCO
SERGIO CARNEIRO
ELTON ROHNELT
VILSON SANTINI
PEDRINHO AB,RAO
JAIR SIQUEIRA
VICENTE ARRUDA
JOSE REZENDE
PAULO BERNARDO
CARLOS SANTANA
JOSE COIMBRA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HUSSA DEMES
WERNER WANDERER
IVO MAINARDI
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SALOMAO CRUZ
OILCEU SPERAFICO
VICENTE ANDRE GOMES
PAULO PAIM
HERMES PARCIANELLO
B. SA
RICARDO GOHYDE
OSVALDO REIS
LEONEL PAVAN
JAIME MARTINS
JOAO PIZZOLATTI
BETO MANSUR
JOSE PIMENTEL
MAURICIO CAMPOS
LUIZ CARLOS HAULY
ABELARDO LUPION
PHILEMON RODRIGUES
JOSE JANENE
BETO LELIS
ADELSON SALVADOR
SER AFIM VENZON
AUGUSTINHO FREITAS
AYRES DA CUNHA
PAULO LIMA
PEDRO CANEDO
LEONIDAS CRISTINO
NAN SOUZA
LAURA CARNEIRO
CONFUCIO MOURA
EDSON SOARES
URSICINO QUEIROZ
IVANDRO CUNHA LIMA
LEOPOLDO BESSONE
CASSIO CUNHA LIMA
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
JOAO COSER
HILARrO COIMBRA
SILAS BRASILEIRO
FERNANDO GONCALVES
LUIZ DURA0 ,
ANTONIO JOAQUIM

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS,

CLEONANCIO FONSECA
ANTONIO AURELIANO
EZIDIO PINHEIRO
GONZAGA HOTA
HUGO LAGRANHA
CUNHA LIMA
NAIR XAVIER LOBO
EFRAIM MORAIS
JOSE PRIANTE
ANIBAL GOMES
HERCULANO ANGHINETTI

,AUGUSTO FARIAS
ARKANDO COSTA
ELIAS MURAD
MURILO,PINHEIRO
GERVASIO OLIVEIRA
CARLOS MAGNO
CIRO NOGUEIRA
RICARDO HERACLIO
TALVANE ALBUQUERQUE
CHICAO,BRIGIDO
CECI CUNHA
PAULO SAUER
NELSON MEURER
MARCOS 'MEDRADO
EI-ISEU RESENDE
SALVAOOR ZIMBALOI
LUIZ BUAIZ
JOSE LUIZ CLEROT
LAIRE ROSADO
MATHEUS SCHMIDT'
ARNALDO FARIA DE SA
LAPROVITA VIEIRA
ANTONIO FEIJAO
SEVERIANO ALVES
ROBERTO JEFFERSON
.JOAO MAIA
DE VELASCO
PAULO TITAN
AGNELO QUEIROZ
ANDRE PUCCINELLI
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HARILU alHMARAES
ERALDO TRINDADE
JAIR BOLSONARO
JOVAIR ARANTES
NOEL DE OLIVEIRA
UBALDINO JUNIOR
NILl'IARIO MIRANDA
ARACELY DE PAULA
NESTOR DUARTE
GENESIO BERNARDINO
ELIAS ABRAHAO
EDUARDO MASCARENHAS
LINDBERG FARIAS
ADROALDO STRECK
ZAIRE REZENDE
SEBASTIAO MADEIRA
MARCELO TEIXEIRA
ARLINDO CHINAGLIA
CE.LSO DANIEL
DUILIO PISANESCHI
SILVIO TORRES
ALEXANDRE CERANTO
LUCIANO PIZZATTO
FERNANDO GOMES
ANTONIO DO VALLE
DOLORES NUNES
ALZIRA EWERTON
ALEXANDRE SANTOS
MARIO DE OLIVEIRA
PAULO RITZEL
EMERSON OLAVO PIRES
EDINHO BEZ
FERNANDO VINIZ
ENIO BACCI
HAURO LOPES
AIRTON DIPP
HAROLDO LIMA
AUGUSTO CARVALHO
NEDSON MICHELETI
VILMAR ROCHA
CARLOS CAMURCA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 178
irOTAL DE ASSINATURAS•••••••••••••••••••••• 184

REPETIDAS: 6

GERSON PERES
PAULO ROCHA
AGNELO QUEIRO:

AS8INATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

ARMANDO'COSTA
ANDRE PUCCINELLI
SEVER I,ANO ALVES

38,
o ano 250, a que se refere a Proposta de Emenda à Constituição N" 173/95,

terá parágrafo único, com a seguinte redação:

"Art, 250."

"Parâgrafo único - Somente será admitida a redutibilidade de vencimentos

ou proventos para se proceder à adequação ao teto a que se refere este artigo."

o art, 75, a ser acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, a·quese refere a propostadc; emenda à Constituição N° 173/95, terá a

, seguinte redação:
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"Art. 75 - Em nenhuma hipótese, os~roventos da inatividade dos agentes

públicos, ou as pensões que lhes forem correspondentes, poderão exceder

ao teto remuneratório estabelecido no art. 250, não se admitindo a

percepção ou manutenção de excesso a qualquer título, respeitado, em

qualquer hi13ótese, o disposto no parágrafo único do art. 250."

Fevereiro de 1997

,~-'(,..(

Justificativa

," ,.... .'.'~ .. I' : t;t-_

Esta proposta respeita o teto vencimental, que é a remuneração do
Presidente da República. sem, todavia, prejudicar a vida de quase todos os aposentados
e pensionistas. Da forma como se encontra redigido, na Proposta Governamental, o
disposióvo, a ser acrescentado ao Ato das Disposições COllSÓtucionais Transitórias.
transformaria a aposentadoria em autênóca punição, não só para os servidores já
inaóvos. como também para os que se inaóvarão, agora e no futuro, após 35 anos, ou
mais, de serviço público.

É importante que se eXÓIpem da vida nacional os "abusos adquiridos",
mas é necessário separar o joio do trigo. Não se pode dar tratamento igual para
situações desiguais. Não se pode colocar na mesma canoa wn "marajá" e wn professor
primário. que percebe proventos irrisórios.

Releva notar que os casos apontados pela mídia, que são verdadeiros
escândalos. não devem ser generalizados como abrangentes a todos os inaóvos. O que
precisa ficar bem claro. bem claro mesmo, é que ~ejam ativos, inativos ou pensionistas
ninguém irá receber ou conÓlluar recebendo mais do que o Presidente da República.

Bem de ver é que a redação proposta, nesta emenda, atende aos
propósitos moralizadores do projeto, sem que se cometa qualquer injustiça. De outra
parte. impede a discriminação - que seria odiosa - ao aposentado e pensionista, pois o
teto, para o inativo. deve ser o mesmo que for estabelecido para o servidor em
atividade. este. em não raros casos. iniciante no serviço público.

~ão é justo que o servidor trabalhe 35 anos, ou mais, e, quando já na
idade provecta. ao passar para a inaóvidade;tenha a sua remuneração reduzida.
porque. se prevalecer a redação da proposta governamental, ele não poderá ganhar wn
centavo a mais do que servidor aóvo em inicio de carreira. Seria jogar no lixo todo o
patrimônio do servidor, que é o tempo de serviço por ele prestado, ao longo de mais de
três décadas.

Por úlómo. vale realçar a necessidade de se introduzir wn parágrafo único, a fim de se
impedir o arbítrio, pois é evidente que, em qualquer hipótese, a redução de proventos
ou de remuneração somente deverá ser comportável, para se proceder à adequação ao
teto remuneratório previsto no art. 250. que é a remuneração do Chefe de Estado.

l1Ai~CON;: PEiHL~.O

NILSON GIBSON
JARl3f,S LIMr,
J~SE REZENDE
GERSON PERES
LUIZ CARLOS HAULY
rJi)YU;ON r10TH;
B. Sr-l
DUILIO rr8ANESCHI
EDUI=lRi:;O r'il~iSC;'II~EHI'IAS

MAR INHA RAUPP
RITA CAMATA
CECI CUNHA
ELCIONE BARBALHO
_JOSE ALDEMIR
TETE BEZERRA
NEWTON CARDOSO
ANTONIO AURELIANO
FEU ROSA
ALDO REBELO

HAROLDO LIMA
SOCORRO GOMES
..JOSE GENOINO
FERNANDO GABEIRA

.MIRO TEIXEIRA
LEONEL PAVAN
AIRTON DIPP
BETO LELIS
ROBERTO MAGALHAES
CANDINHO MATTOS
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NAIR XAVIER LOBO
OLAVIO ROCHA
ANTONIO BRASIL
ADELSON SAL\h~DOR

CONFUCIO MOURA
EURIPEDES MIRANDA
CORIOLANO SALES
WILSON f)RANCO
EZIDIO PINHEIRO
EDUARDO BARBOSA
HUGO LAGRANH('
FUlVIO ARNS
LINDBERG FARIMi
JANDIRA FÊ(31·i,~LI
JOAO THOME MESTRINHO
ROBERTO SANTOS
ROMEL ANIZlü
VADAO GOMES
MARIO DE OLIVEIRA
ALCIONE (,THAYDE
FATIMA PELAES
MARIA VALADAO
WALDIR DIAS
LAURA CARNEIRO'
SILVIO TORRES
ABELARDO LUPION
WILSON CUNHA
MAlHO NEGROMO~nE

ADELSü~i RIBEIRO
SI11M SESSJ:M
MURILO PINHEIRO
PAULO GOUVEA
CARLOS MELLES
SILAS BR(,SILEIRO
CIRO NOGUEIRA
JULIO CESAR
JAIR SIQUE!RA
JOAO MAIA
MARIA LAURA
ROBElnO FONTES
'JILMAR ROCHA
NELSON TRAD
ANTONIO FEIJAO
JOAO COSER
ALMINO AFFONSO
.OSMANIO PEREIRA
CELSO DANIEL
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GILVAN FREIRE
ODELHO LEAO
SILVIO ABREU
LEOPOLDO BESSONE
RUBENS COSAC
PEDRINHO ABRAO
GIOVANNI QUEIROZ
ROBERTO BALESTRA
JOAO ALMEIDA
PEDRO CANEDO
ARACELY DE PAULA
GENESIO BERNARDINO
EDINHO ARAUJO
CIPRIANO CORREIA
SERGIO MIRANDA
ORCINO GONCALVES
rUCAIWO IZAR
CUNHA LIMA
JOSE FORTUNATI
MAURICIO NA,j(fi<
MILTON TEME~

JOAO LF.:AO
GALOMAO CRUZ
R08ERTO FRANC,<,
LUCIANO CASTRO
C,~RLOS MOSCONI
JOSE CARLOS lACERDA
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PEDRO V,~l(,DARES

COSTA FERREIR(,
BENITO GAMA
OSVALDO BIOlCm
PAUDERNEY AVElINO
ADROALDO STRECI<
NELSON MEURER
CHICO DA PRINCESA
BENEDITO GUIMARAES
ARNALDO FARIA DE SA
SERGIO CARI'JEIRO
LUIZ DURA0
FLAVIO DERzI
JOSE J(lNENE
NILTON BAIANO
JOSE FR ITSCH
DOMINGOS DUTRk
SALATIEL CARVALHO
PEDRO WILSON
JO(,O MENDES
FRANCISCO DORNELLES
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DILSO SPERAFICO
~\NDRE PUCC:::NELLI
Fi:RNANDO FERRO
ANTONIO JORGE
EDSON SOARES
CLAUDIO C':,J?-,DO
UBALDINO JUNIOR
TELMA DE SOUZA
ALOYSIO NUNES FERRE~RA

AGNELO QUEIROZ
SEVERINO CAVALCANTI
PADRE ROQUE
JOSE PRIANTE
CHICO VIGILANTE
ADHEMAR DE BARROS FILHO
JAHiE MARTINS
HERCULANO ANGHINETTI
ROBERIO ARAUJO
ANTONIO JOAQUIM ARAUjO
r<IC(,RDO HERACLIO
RIC(,IWO BARI~Oõ>

FERNANDO GONCALVES
ER (,LDO TR I NDf',DE
HUGO RODRIGUeS DA CUNHA
JOVAIR ;,RMHES
Ci::.LHO RUSSOMANNO
ROMMEL FEIJO
SANDR(., STARLING
P(lUlO ROCHA
REGIS DE OLÍVEIRA
JOSE LHJHARES
P{.,ULO LIMA
ALEXANDRE CARDOSO
ARTHUR VIRGILIO
JOSE PIMENTSL
ROBERTO ROCH(,
JAIR SOARES
ZILA BEZERRA
WERNER WANDERER
ZE GERARDO
RIVALDO MACAIU
FRANCISCp SILVA
LEONIDAS CRISTINO
ARNi'lLDO M(IDEIRA
RODRIGUES PALMA
ELIAS ABRAHAO
CELIA MENDES

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• i73
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 181

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 8

OLAVIO ROCHê,
B. S(,
DUILIO PISANESCHI
CIPRIANO CORREIA

,JOSE ;,LDEMIR
flEDR INHO MIRA0
AGNElO QUEIROZ
EZIDIO PINHEIRÜ

r,..---- ItlnSICll

l PEC 173-A

f.ml~ ESPECIJlL

I:IlPUTfOO !-ÉLIO Bla..oo

11"IEImO:

( I UIESSIVl
I ) MiLUllMnYl

39~

( ) umnrrtVl
I ) DlFItATIVA
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PT



04094 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS F~vereiro de 1997

Artigo 1° - Os dispositivos constitucionais que se seguem

passam a vigorar com as seguintes redações:

I - Dê-se ao inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal a

seguinte redação:

"Artigo 21 - , .

XlV - organizar e manter a policia federal, bem como a

polícia e o corpo de bombeiros do Distrito Federal.

".................................................................................................... ..

II - suprima-se do inciso X-XI do artigo 22, renumerando-se os

demais:

UI - suprima-se uo mmo XXII do artigo 22 a expressão "e da

polícia rodoviária..: l::m'\ laria federais";

IV - suprimam-~..: 11' 1'.lr:l;;r:ll"os 3° e 4" do artigo 125.

V - dê-se ao para.;r:lh; ... ,h, ~mlgo 32 a seguinte redação:

"Artigo 32 - .... . .

§ 4° - Lei Federal Jl~pllTa ~()bre a utilização, pelo Gov~mo do

Distrito Federal. J.: sua pl1IJcia e do corpo de bombeiros."

VI- o inciso XVI do artIgo 24 terá a seguinte redação:

--Artigo 24 - .
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias

estaduais e da polícia e do corpo de bombeiros do Distrito

Federal".

VIl- o caput do artigo 42 e respectivos parágrafos l° e 2°, da

Constituição Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:

..Artigo 42 • São servidores militares federais os integrantes

das Forças Annadas.

§ 10 _As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas

inerentes, são assegurados em plenitude aos oficiais da ativa,

da reserva ou refonnados das Forças Armadas, sendo-lhes

privativos os titulos, postos e unifonnes militares.

§ 20 _ As patentes dos oticiais das Forças Annadas são

conferidas pelo Presidente da República.".

Artigo 20 - O artigo 144 da Constituição Federal terá a

seguinte redação:

"Artigo 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio, através dos seguintes órgãos:
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I - polícia federal e institutos c.~ investigação técnico

criminal,:

11 - polícias estaduais, polícia do Distrito Federal e institutos

de investigação técnico criminal.
§ l° - A, pC'icia federal, instituída por lei como órgão

permanellte, e, truturada em carreIra, destina-se a:

I - apurar it:\ff.lções penais contra a ordem política e social ou

em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de

suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como

outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual

ou internacional e exija repressão uniforme. segundo se

dispuser em lei;

11 - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas atins. o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da

ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas

áreas de competência:

III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de

fronteiras:

IV - exercer, com exclusividade. as funções de polícia

judiciária da União."

* 2° ~ Os Estados organizarão suas polícias segundo o

disposto em lei complementar.

S 3° - As polícias estaduais serão organizadas tm carreira.

mediante concurso público de provas e titulos.

§ 4° - Os municípios poderãp constituir guardas municipais

destinadas á proteção de seus bens. serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 5° - Os corpos de bombeiros, imprescindiveis à defesa civil,

passarão a ter organização e atribuições tixadas. nos Territórios e no Distrito Federal.

pela União. e nos Estados, pelas suas administrações.

§ 6° - O Estado Maior das Forças Armadas. pelos seus órgãos

próprios. será responsável pela fiscalização do armamento·e equipamento de natureza

bélica usad~s pela polícia federal, pelas polícias estaduais e pela polícia do Distrito

Eederal.

DrSPOSIÇóES TR.\.~SITÓRIAS

Artigo }O - Inclua-se. onde couber. os seguintes dispositivos.

renumerando-se conforme a ordem:

Artigo - Até o cumprimento do disposto no artigo 144, da

Constituição, as atuais polícias militares permanecerão com as atribuições do
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policiamento ostensivo, como se!:.'tIlentos uniformizados das polícias estaduais.

submetidas ao comando exclusivo dos governos estaduais.

Artigo - Nos mesmos termos, as atuais polícias CIVIS'

permanecerão com a forma. atnbuições e subordinações atuais.

JUSTIFICATIVA
Pela emenda que esfamos apresentando. a competência para

disciplinar sobre a organização e o funcionamento dos órgãos estaduais responsávi:is

pela segurança pública é transferido da União para os Estados, que passarão a :er

autonomia para organizar os seus órgãos de segurança pública. segundo os termos da

lei orgânica nacional a ser editada.
A proposta redetine e explicita a competência da polícia

federal extinguindo a policia rodoviária federal e a polícia ferroviária federaL

No que concerne a polícia dos Estados e do Distrito Federal, a

emenda cria uma única instituição, permanente e regular. As polícias estaduais e os

corpos de bombeiros militares não mais serão considerados como forças auxiliares e

Artigo - Os juizes togados da Justiça Militar estadual e os

funcionários públicos que nela in!:,'Tes~aram por concurso serão integrados à Justiça

Estadual na forma da lei.

Artigo - Nas corporações policiais estaduais serão

assegurados aos atuais membros das Polícias Militares e da Polícia Civil posições

correlatas, podendo seus" membros optar por permanecer nos quadros uniformizados

ou transferir-se para os de investigação criminal, assim como este àqueles, na forma

da lei.

reserva do Exército. Por conseguinte, os policiais não sãó mais considerados

servidores militares.
Em sendo a nossa proposta aprovada, as torças policiais a

serem criadas em substituição ás policias militares permanecerão com as atribuições

de policiamento ostensivo, como se!,'tIlentos uniformizados das polícias estaduais. As

polícias estaduais terão um segmento uniformizado. com atribuições de polícia

ostensiva e um segmento em trajes civis, para as funções de polícia judiciária e

apuração de infrações penais, podendo. ou não, integrarem-se numa única

corporação. Nas corporações policiais estaduais serão assegurados aos atuais

membros das Polícias Militares e da Polícia Civil posições correlatas, podendo seus

membros optarem por permanecer nos quadros uniformizados ou transferirem-se para

os de investigação criminal, assim como estes aqueles. na forma da lei.

Por tim, no que se relere a Justiça Militar das Pms. e t:vidente

que não mais terão tarefas a desempenhar \'<.: ..~as condições, os juízes togados e os

funcionários concursados serão integ:ado" J .: u-t1 ...a Estadual, na forma da lei.

I
rAWlDrAl

I I
~.-~...~".~-- ---------...,.,.".=---------. -- ........,...
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HELIO BICUDO
ARNALDO MADEIRA
AUGUSTO CAHVALHO
ZAIRE REZENDE
ELISEU PAOILHA
HERCULANO ANGHINETTI
LEONEL PAVAN
JOSE PINOTTI
UBIRATAN AGUIAR
MILTON TEMER
LUIZ DURA0
JAIRO CARNEIRO
ALDO ARANTES
JOSE LUIZ CLEROT
MARCELO TEIXEIRA
MALULY NETTO
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
RICARDO BARROS
JULIO CESAR
ALMINO AFFONSO
NESTOR DUARTE
JOSE JANENE
CHICO VIGILANTE
AYRES DA CUNHA
LAIRE ROSADO
AECIO NEVES
VILMAR ROCHA
RICARDO IZAR
PAULO BERNARDO
INACIO ARRUDA
UDSON BANDEIRA
DE VELASCO
AGNELO QUEIROZ
I.lBALDINO JUNIOR
MARIO DE OLIVEIRA
MARIA LAURA
DANILO DE CASTRO
OSVALDO REIS
LUIZ GUSHIKEN
LI''''ROVITA VIEII~A

~DRINHO ABRAO
RUBENS COSAC
SERGIO MIRANDA
JOSE CARLOS SABOIA
BETO LELIS
FERNANDO LOPES
FLAVIO ARNS
ARMANDO ABILIO
GILVAN FREIRE·
ANTONIO BRASIL
JANDIRA FEGHALI
JOSE PRIANTE
SEVERINO CAVALCANTI
FERNANDO GABEIRA
MARIO CAVALLAZZI
GONZAGA MOTA
NEY LOPES
JAIR SOARES
FRANCISCO DORNELLES
DELFIM NETTO
NELSON MARQUEZELLI
..JOVAI~ ARANTES
NELSON TRAD
SANDRA STARLING
EDUARDO JORGE
PAULO PAIM
HUMBERTO COSTA
JAGUES WAGNER
JAIR MENEGlJELLI
JOSE FRITSCH
..JOAO COSER
JOSE FORTUNATI
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DOMINGOS DUTRA
LUCIANO ZICA
CONCErCAO TAVARES
ALCIDES MODESTO
ARLINDO CHINAGLIA
ITAMAR SERPA
CELS'O DANIEL
EDISON ANDRINO

.LUIZ MAINARDI
JOAO PAULO
PEDRO WILSON
HILARIO COIMBRA
EDSON SOARES
NILSON GIBSON
JARBAS LIMA
.JOSE GENOINO
RODRIGUES PALMA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ADYLSON MOTTA
JOSE REZENDE
VICENTE ARRUDA
PRISCO VIANA
MATHEUS SCHMIDT
PHILEMON RODRIGUES
REGIS DE OLIVEIRA
EDINHO ARAUJO
ZULAIE COBRA
NILMARIO MIRANDA
IVANDRO CUNHA LIMA
JOAO THOME MESTRlNHO
CHICO FERRAMENTA
FERNANDO FERRO
JOAO FASSARELLA
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ROBERTO VALADAO
MARIO NEGROMONTE
PAULO FEIJO
NELSON MEURER
ARACELY DE PAULA
OLAVIO ROCHA
CARLOS APOLINARIO
JOAO LEAO
ROMMEL FEIJO
VICENTE ANDRE GOMES
CONFUCIO MOURA
HUGO LAGRANHA
FERNANDO GONCALVES
B. SA
EDUARDO MASCARENHAS
ALOYSIO NUNES FERREIRA
BETO MANSUR
FERNANDO LYRA
LUIZ PIAUHYLINO
LINDBERG FARIAS
NAIR XAVIER LOBO
CIDINHA CAMPOS
GIOVANNI ·QUEIROZ
RITA CAMATA
ARTHUR VIRGILIO
MARTA SUPLICY
ANA JULIA
TELMA DE SOUZA
MILTON MENDES
JOSE AUGUS10
CELIA MENDES
WAGNER ROSSI
GEDDEL VIEIRA LIMA
DUILIO PISANESCHI
LEUR LOMANTO
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OSVALDO BIOLCHI
CORIOLANO SALES
ENIVALDO RIBEIRO
RAIMUNDO SANTOS
JOSE THOMAZ' NONO
LUIZ CARLOS HAULY
SERGIO AROUCA
ATILA LINS
ADROALDO STRECK
EMERSON OLAVO PIRE8
ROBERTO JEFFERSON
LUIZ HENRIGlUE
SERGIO CARNEIRO
IVO MAINARDI
HERMES PARCIANELLO
CARLOS MOSCONI
CUNHA LIMA
AFFONSO CAMARGO
ELIAS MURA0
Ol.AVO CALHEIROS
JOSE CARLOS LACERDA
JONIVAL LUCAS
PIMENTEL GOI1ES
CANDINHO MATTOS
WILSON CIGNACHI
OSMANIO PEREIRA
RUBEM MEDINA
BARBOSA NETO
SALVADOR ZII1BALDI
CHICAO 13RIGIDO
MAR~LU GUIMARAES
WILSON BRANCO
SEVERIANO ALVES
PAULO DELGADO
NEDSON MICHELETI
ANTONIO JORGE
IVAN VALENTE
ADELSON SALVADOR
JAIME MARTINS
OSCAR GOLDONI
EDSON QUEIROZ
FEU ROSA
MAURICIO NAJAR
ORCINO GONCALVES
PINHEIRO LANDIM'
CHICO DA. PRINCESA
MAUR I SER"G I O
CARLOS CAMURCA
RICARDO HERACLIO
MIGUEL ROSSETTO
NAN SOUZA
PAULO ROCHA
SALOMAO CRUZ
FRANCISCO lWORlGUES
ENIO BACCI .
WOLNEY QUEIROZ
ILDEMAR KUSSLER
PEDRO VALADARES
DARCI COELHO
WALDOMIRO FIORAVANTE
DILSO SPERAFICO
LUIZ BUAIZ
PAULO GOUVEA
ANTONIO 00 VALLE
AUGUSTO VIVEIROS
DARCrSIO PERONDI
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
BETINHO ROSADO
FIRMO DE CASTRO

REPETIDAS: 22
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ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

MILTON TEMER
HEL.IO BICUDO
AL.DO ARANTES
DANIL.O DE CASTRO
FERNANDO GABEIRA
CHICO VIGIL.ANTE
ARL.INDO CHIHAGLIA
PAUL.O PAIM

DANIL.O DE CASTRO
VICENTE ANDRE GOMES
ROBERTO VALADAO
AUGUSTO CARVALHO
MARIO DE OLIVEIRA
JOAO COSER
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
JOVAIR ARANTES

40-

HUGO LAGRANHA
MATHEUS SCHMlDT
CIDINHA CAMPOS
OSCAR GOLDONI
B. SA

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIAD04

LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA MODifiCATIVA

Altere-se a PEC n2 173-N95, nos seguintes termos:

I - Inclua-se, na PEC n2 173/95, o seguinte artigo:

MArt. '" Altere-se a redação do § 311 do art. 37, acrescentando-se o
§ 7'1, com a seguinte redação:

'Art. 37..••

§ 3lP
• Lei de procedimentos administrativos disciplinará os prazos,

os instrumentos, as penalidades e os demais meios para assegurar
ao usuário a prestação dos serviços públicos e o direito de petição
e de reclamação junto aos órgãos e entidades da administração
pública por eles responsáveis."

§ 7'1. Lei orgânica da administração pública federal, complemen
tar, estabelecerá as diretrizes, as normas, princípios e instrumentos
para a organização sistêmica, gestão, supervisão, fiscalização e
controle dos órgãos e entidades éla administração pública:"

11 - Inclua-se, na PEC n2 173-N95, o seguinte artigo:

"Art.... São alterados o "caput" e os inciso I e 11 do art. 74, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão,
de forma integrada, Sistema de Planejamento, Gestão, Avaliação e
Controle, com a finalidade de:
I • formular, promover a execução, acompanhar e avaliar o cum
primento das metas previstas no plano plurianual, a execução das
programas de governo e dos orçamentos da União.
11 - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira operacional e patrimonial dos órgãos e
entidades da administração pública, bem coma da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado, e comprovar a
sua legalidade;

111 - Altere-se, no art. 92, a redação proposta para o art. 247,
"caput", para a seguinte, acrescentando-se o inciso IV, com a se
guinte redação:
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"Art. 247. Para o fim de implementar de modo coordenado fun
ções e serviços, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios poderão estabelecer entre si, mediante prévia autorização
legislativa em cada esfera, e assegurado o princípio da universali
dade de acesso:

IV - convênios para incorporação, aos quadros do respectivo Es
tado, inclusive ex-territórios, dos servidores federais que desenvol
vam atividades definitivamente transferidas pela União."

IV - Inclua-se, na PEC nQ 173·N95, o seguinte artigo:

"Art.... São acrescentados, ao Título das Disposições Constitucio
nais Gerais, os seguintes artigos:

'Art. 249. A lei disciplinará a'participação da sociedade na gestão
dos serviços públicos e no controle popular sobre os atos da ad·
ministração. compreendendo:
I - a criação, estruturação e competências de órgãos tripartitres e.
paritários. com poderes deliberativos. com a participação de re
presentantes do governo, usuários e servidores.

li - a audiência dos cidadãos, diretamente ou através de organiza
ções ou entidades representativas, no procedimento de elaboração
de disposições administrativas de seu interesse;
III - o acompanhamento, o controle e participação de representan
tes da sociedade no planejamento das atividades do governo, nas
etapas de elaboração, execução e fiscalização;
IV - nos serviços públicos executados diretamente pelo Estado ou
administrados sob regime de concessão ou permissão, através de
~omissões de representantes de usuários, empregados da conces
sionária ou permissionária, da empresa concessionária ou permis
sionária e do órgão concedente ou permissionário;
V - informações detalhadas e periódicas quanto à realização da
receita e as despesas de investimento e custeio dos fundos públi
cos de interesse econômico e social;
VI - a disciplina da representação popular contra exercício negli
gente, ineficiente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública;
VII - o acesso à informação sobre atos do governo e das entidades
controladas pelo Poder Público, relativos à sua gestão, ressjilvadas
as situações que envolvam necessidade de sigilo, na fQ.rma áa lei.'

,Art. 250. Serão instituídos, no âmbito da União, do Distrito Fede
ral, dos Estados e dos Municipios, Conselhos de Gestão dos Servi
ços Públicos, com a participação majoritária de representantes da
sociedade para:
a) apreciar, em último grau de recurso administrativo, sem efeito
suspensivo. os casos em que a autoridade tenha aplicado a pena
de demissão por insuficiência de desempenho. nos termos do inci
so 111 do art. 41 da Constituição;
b) apreciar as reclamações sobre a qualidade e prestação dos

serviços públicos;

Sexta-feira 7 .04099
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c) avaliar o desempenho global e setorial dos serviços públicos e
recomendar as medidas de ajustepu as políticas públicas que jul
gar necessárias.'"

JUSTIFICAÇÃO

Fevereiro de 199/

A presente emenda visa superar omissões aa PEC nl! 173-N95, relativa
menteo a um dos mais relevantes pontos que atualmente carecem de previsão consti
tuciona. Trata-se da questão maior da participação na gestão pública e controle popu
lar sobre os atos da administração, que se impõem como essenciais para a democrati
zação do aparelho estatal.

Com esse objetivo, ao qual se acrescem aperfeiçoamentos na proposta
original relativamente à gestão estatal, institucionalização do planejamento governa
mental, organização da administração pública descentralização de atividades para Es
tados e Municípios, oferecemos à consideração dessa Comissão as seguintes propostas:

a) propomos a inclusão de dispositivo destinado a exigir a instituição de lei de proce
dimentos a~ministrativosl que deverá disciplinar os prazos, os instrumente&, as penali
dades e os demais meios para assegurar ao usuário a prestação dos serviços públicos e
o direito de petição e de reclamação junto aos órgãos e entidades da administração
pública por eles responsáveis, dando ao cidadão efetivo instrumente;> de exigência de
seus direitos frente à administração;
b) propomC?~ a constitucionalização da exigência de lei orgância da administração
pública, de caráter complementar, para estabelecer as diretrizes, as normas, princípios
e instrumentos para a organização sistêmica, gestão, supervisão, fiscalização e contro
le dos órgãos e entidades da administração pública, dando-Ihe consistência orgânica e
superando-se a descontinuidade administrativa pela permanente fusão, criação e ex
tinção de órgãos da administração pública, o que contribui para a perda da memória
administrativa em nosso país, prejudicando a gestão dos recursos públicos;
c) propomos alteração ao art. 74, a fim de que o Sistema de Controle Interno nele pre
visto assuma contornos mais amplos, abrangendo também as atividades de planeja
mento e gestão governamental, de modo que se possa não apenas institucionalizar o
controle - que ocorre durante e após as fases de planejamento e implementação das
políticas - como também a formulação e avaliação dessas políticas, que tem caráter
mais voltado para os resultados efetivamente alcançados, e não apenas para objetivos
contábeis ou formais da execução da despesa pública;
d) incluímos, no art. 247 proposto, inciso para permitir que, mediante convênios, pos
sam ser definitivamente incorporados aos quaetros do respectivo Estado, os servidores
federais que desenvolvam atividades definitivamente transferidas pela União, como
forma de dar efetividade à descentralização.
e) propomos a inclusão, na Constituição de dispositivos disciplinando a criação, medi
ante lei, de instrumentos e mecanismos de participação da sociedade na gestão dos
serviços públicos e no controle popular sobre os atos da administração, compreenden-

do a criação, estruturação e competências de órgãos tripartitres e paritários, com p0de
res deliberativos, com a participação de representantes do governo, usuários e servido
res, a audiência dos cidadãos, diretamente ou através de organizações ou entidades
representativas, no procedimento de elaboração de disposições administrativas de seu
interesse, o acompanhamento, o controle e participação de representantes da socieda
de no planejamento das atividades do governo, nas etapas de elaboração, execução e
fiscalização, dentre olJtras formas de participação.
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f) propomos, ainda, a instituição, no âmbito da União, do Distrito Federal, dos Estados
e dos Municipios, de Conselhos de Gestão dos Serviços Públicos, com a participação
majoritária de representantes da sociedade para apreciar, em último grau de recurso
admínistrativo, sem efeito suspensivo, os casos em que a autoridade tenha aplicado a
pena de demissão por insuficiência de desempenho, nos termos do inciso flI do art. 41
da Constituição, constantes da Proposta de Emenda Constitucional; apreciar as recla
mações sobre a qualidade e prestação dos serviços públicos; avaliar o desempenho
global e setorial dos serviços públicos e recomendar as medidas de ajuste ou as políti
cas públicas que julgar necessárias.

Com base em tais medidas e instrumentos, esperamos estar propondo
meios efetivos de dar à gestão pública caráter mais democrático, transparente e volta
do aos interesses sociais. Tais propostas estariam contemplando pontos centrais da re
forma que defendemos, especialmente a institucionalização de um modelo de gestão
democrática, retomando o caráter republicano do Estado (fim do caráter privado e pa
trimoniall, redefinindo as relações entre público e privado com destaque para a abertu
ra de espaços de controle da sociedade civil. A criação desses canais para a participa
ção da sociedade na gestão pública viabilizariam o controle social do Estado, através
da participação de usuários, funcionários e da cidadania em geral na gestão das políti
cas e s.erviços públicos, viabilizando a negociação transparente, pública, das priorida
des e ações centrais de governo, de que são exemplos as formas de orçamento partici
pativo e as câmaras setoriais, dentre outros.

São estas as alterações relativas às questão da gestão democrática do
serviço público que entendemos sejam necessárias ao aperfeiçoamento da PEC 0 2 173
A, as quais submetemos à apreciação da Comissão Especial.

Sexta-feira 7 04101

Sala da Comissão,
c:. ...,,~Y-

Oeputado "arcelo Oeda
PT-SE

MA::l:S:"'O LlEDf~'

AGNE .....;) "UE:::ROZ
ANfONIO D0 VI~LLE

PIME:NiEL 30hES
MAR10 ~iE;.3ROMONTE

EDUARDO B(',REOS';
FL.AVIO ARNS
SIMARA ELLERY
WIL:SON 8fU'lNCO
HUGO :"'AGl~ANI":;\

WA3N:::R R0:3Sr
JOAO LEAO
SERGI') ~IIRANDA

ALClONE ;,Td/.:YDE
AYRTON :<t::RE::Z
VICENTE CASCIONE
DUILIO'PISANESCHI
PAULO GOUVEA
MARCOl'H PE.ULLO
CLEONANCIO FONSECA
MAR I.A VALADAO"
IBRAHIM AoI-ACKEL
FERNANDO GA8EIRA
JAIRO CARNEIRO
ELCIONE BARBALHO
LUIZ MAINARDI
WALDOMIRO FIORAVANi~

IVAN VALENTE

PEDRO WILSON
CONCEICAO TAVARE~

JOSE PIMENTEL
ALCIDES MODESTO
JAGlUES WAGNER
LUCIANO ZICA
JOAO CO~;ER

JOAO FASSARE:".:..A
MARIA LAURA
CELSO DAN:::EL.
Hê:LIO BICUDO
S(.lNDR,~ 2TARLING
HUMBERTO COSTA
ANA JULIA
[)O~iING::JS DUTRêl
Ji',IR MENEGUi:.l.LI
?A:JHE ROGUE
MILTON TEME1~

CARLOS SANTANA
JOSE MACHADO
,JOS!:.. A;JGU.STC
..)(;SL F·ORTUNA.TI
NEDSON MICHE~ETI

JOAO PAULO
CHICO FERRAMENTA
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADYLSON MOTTA

ALBERTO GOLDI'1AN
ALDO REBELO
A~EXANDRE CARDOSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCrO NET~

,'\NTONIO' BRASIL
ANTONIC CARLOS PANNUNZIO
MH:::.·.. \) KAND:R
ARN~~~O FARIA DE aA
AR1·'.",L":'" MADEIR(~

AR-;HUF, \"'IRG.ILI0
AUGUSTO OARV"LHO
8. SA
BElO LELIS
E,ETO MANSUR
BONIFACIO DE ANDRADA
\30SCO FRANCA
CARLOS l'lAGNO
CARLOS MELLES
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CA..JADO
CONFUCIO MOURA
.cORIOLANO SALES
DANILO DE C~\S7RO
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EFRAIM MORAIS
ELIAS ABRAHAO
EDSON SOARES
ESTHER GROSaI
EULER RIBEIRO
EXPEDITO JUN:CR
EURICO MIRANDA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDC' LOPES
FEflNANDO ZUPPO
FE&..; ROSA
FRANCISCO HORTA
GEDOaL Ui:I~A LIMA.
GONZAGA P'::,TRIOTA
HAROLDO LIMA
HERACLFo) FORTES
INf.',C'::O ARRüDA
JAI'-tC1:;.<4 i=';::~dt~·H ... !
JAREAS l-IM..l
JO;'\V A...MEIOI:'
JOAO r~OME ME3TRINHO
~OFRAN FRS";AT
.JOSE MAURICIO
..JeSE P:NOT7!
JOSE T'::LES
JLiRAl<:}i I~ ::'AIXAO
LEONEi... ?AVAN
'- I Mr. ~ISii c
LUIZ CARLOS HAULY
MARCIO FORTES
MARC~LO TEIx.::rRA
MANOEL CASTKO
MATHEUS S;:;HMIDT
MAURICIO R~a~IAO
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MENDONCA FILHO
M:),'1CYR ANDRADE
MurnLO PINHEIRO
NELSON MARCHEZHN
I"~EY LOFES
NILSON GIBSON
()LAVIO ROCHA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
PAES LANDIM
PAULO CORDEIRO
DE VELASCO .
PEDRINHO ABRAO
PEDRO' IRUJC
PRISCO VIANA
RA~UEL CAPIEE~I8E

REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
RITA CAMATA
ROBERTO SP,rHCS
RUBEM MED.;:;"A
SALOMAO CRUZ
SERGIO AROJCA.
SILAS BRASILEIRO
SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
SOCORRO GOMES
UDSON b,;:'iiJ:::IRr;
VICENTe AN~RE GO~:5

VICE~lTE ARRUDA
WILSON ERA0>;
ZAIRE REZEN:JE
ZULAIE. C0ElRA
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~i:~I~A~~~~:~~~0_~
PEDRO '.)ALr:t~'ARE':;

HELIO ~i)Sr-\b

M,'RINH" RAUPP
ALDO "RANTE3
EZIDIO PINHE::l~O

CARLOS APOLINAR10
USH:l;.JRO l<AiiIA
CHR;_~IS NEa...0Cj·"
GILVI~lN F!\EIF<,E
ARMANDO ABIl-:::O
.JOSE LUI:: 2Lt::ROT
~OBERTO MAGALHAES
ALMINv ';;:F0NSO
UBIRATAN AG._:IAi~

LAURA CARNE::~0

'EDSON EZEQUIEL
RODRIGUES PALM~I

JAIR SOARES
EDUARDO MASCARENHAS
WIG8ERTO TARTUCE
NAIR XAVIER LOBO
TALVANE ALBUQUERQUE
VILMAR ROCHA
BENITO GAMA
LINDBERG FARIAS
RICARDO HERACUO
FERNANDO FERRO
ARLINDO CHINAGLIA
NILMARIO MIRANDA
JOSE GENOINO
EDUARDO JORGE
TELMA DE SOuZA

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••••••••• ••••• 185
TOTAL DE ASSINATURAS ••• ~ ••••••••••••• ••••• 195

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETI::>AS:: i0

JOAO COSER
AGNELO aUi::IROZ
ELCIONE BARBALH0
..;,;1RO CARNEIRO
F .;ül-O GOüVEA

41

. S'::RGXO MIRANCíA-
IJ:~E.NTE CASCIONE.
JAQUES WAGNSR
SERGIO CAR:.EIRC
JAIRO CAKNE:Ii~O

EMENDA MODIFICATIVA

Deputado DANILO DE CASTRO ( PSDB-MG)

Os dispositivos da Constituição Federal; inciso 11 do art.40; inciso I

parágrafo 1° do art.73; inciso VI do art.93; artigo 101; parágrafo único do artigo 104; artigo 107 E

parágrafo 1° do artigo 111, passam a vigorar com as seguintes alterações:

-Art, 40 .

....................................!'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" • compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade, COl1

P'Oventos proporcionais ao tempo de serviço•

............................................................................................_ .
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UATt 73 .

§ 1- ..

I • mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;

UM 93 .

VI • a aposentadoria com provemos integrais é compulsória paI

invalidez ou aos setenta e cinco anos de idade, e facultativa aos trinú

anos de serviço, após cinco anos de exercicio efetivo na judicatura;
H...............•.......................................•..." I.

UM 101. O Supremo Tribunal Federal compóe-se de onze Ministros.

escolhidos dentre cidadlios com mais de trinta e cinco e menos dE.

setenta anos de idade, de notável saber juridico e reputaç'o ilibada.

"
"Art. 104• ...............................................................................................

§ Único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça s"",
nomeados pelo Presidente da Repríblica, dentre brasileiros com mai!

de trinta e cinco e menos de setenta anos, de notável saber juridicC"

reputaçlo ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federa,

sendo:
H

16M 107. OS tribunais Regionais Federais compõem-se de, minimo

sete juizes, recrutados, quando possivel, na respectiva regi.o• .(

nomeados pelo Presidente da Repríblica dentre brasileiros com mai:

de trinta e menos de setenta anos, sendo:

"
UM111 .

§ 1-. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-ã de vinte e setE

Ministros, escolhidos dentre brasileiro com mais de trinta e cinco f.

menos de setenta anos, nomeados pelo Presidente da Repríblica apó!

aproVlção pelo Senado Federal, sendo:
H

JUSTIFICACÃO
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o constrangimento imposto aos Agentes Administrativos, em especia

àqueles que compõem o Poder Judiciário e o Magistério, discrepa do tratamertto dados aoo

Agentes Políticos.

Não há justificativa válida para esta diferenciação.

--'--'--
Data ASSINATURA
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DANILO DE CASTRO
JOAO HENDES
PEDfUNHO {~BRA(i

EFRAIM MORAIS
ELTON R()HNE.LT
FAUSTO MARTELLO
WILSON CIGNACHI
NILMARIO MIRANDA
JOVAIR ARANTES
JAIR SIQUEIRA
EDINHO ARAUJO
ELCIONE BARElALHO
ROBERTO BRANT
MATHEUS SCHMIOT
MAX ROSENMANN
LUIZ HENRIQUE
ALVARO GAUOENCIO NETO
MARILU GUIMARAES
NEWTON CARDOSO
NESTOR DUARTE
F'ERNANDO DINIZ
ENIO BAceI
JULIO CESAR
ARMANDO COSTA
JOSE THOMAZ NONO
ALBERICO FILHO
ABELARDO LUPloN
SERGIO MIRANDA
MARIA E:LVIRA
EDSON SOARES
ROMMEL FElJO
EDSON SILVA
JONIVAL LUCAS
JAIRO AZI
MAURO LOPES
TALVANE ALBUQUERQUE
ILDEMAR KUSSLER
JOAO PIZZOLATTI
ADYLSON MOTTA
PAUDERNEY AVELINO
ANIVALDO VALE
BENEDITO DE LIRA
UBIRATAN AGUIAR
FIRMO DE CASTRO
NELSON MARGUEZELLI
ANTONIO I<ANDIR
HUGO ElIEHL
PAULO DELliADO
ELIAS MURAD
URSICINO GUJ::IROZ
LINDBERG FAR IAS
WOLNEY QUEIROZ
VICENTE ANDRE GOMES
MILTON MENDES
PAULO CORDEIRO
11ARCOS MEDI~ADO

ELISEU RESENDE
KOYU IHA
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NEY LOPES
B. SA
ARNALDO MADEIRA
JOAO LEAO
JOSE TELES
ROMEL AN!ZIO
LUIZ CARLOS HAULY
EURICO MIRANDA
RONALDO PERIM
ROBERTO VALADAO
ROBERTO BALESTRA
BENEDITO GUIMARAES
SILVIO TORRES
WIGBERTO TARTUCE
EZIDIO PINHEIRO
LUIZ BUAIZ
JOAO M,ELLAO NETO
MARINHA RAUPP
RITA CAMATA
JOSE MUCIO MONTEIRO
IVANDRO CUNHA L!MA
FLAVIO ARNS
CARLOS MELLES
..JOAO ALMEIDA
FERNANDO GONCALVES
ITAMAR SERPA
JOSE REZENDE
GILVAN FREIRE
FERNANDO TORRES
MARCIO REINALDO MOREIRA
ERALDO TRINDADE:
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
AYRTON XEREZ
MARCONI PERILLO
ALCIONE ATHAYDE
ANTONIO JORGE
VALDENOR GUEDESj
MAURICIO CAMPOS
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
LAPROVITA VIEIRA
CELSO DANIEL
AUGUSTO FARIAS
CARLOS MAG.NO
SEVERINO CAVALCANTI
FERNANDO GOMES
NII_SON GIBSON
Se:BASTIAO MADEIRA
ARACEL.Y DE PAUL.A
ROBERTO FRANCA
HELIO ROSAS
FRANCISCO HORTA
ANTONIO DO VALLE
ROBERIO ARAUJO
MAURIC1.0 NAJAR
VITTORIO MEDIOLI
ENIVALDO RIBEIRO
OSVALDO REIS
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LAEL VAREI_LA
NELSON OTOCH
ALM1NO AFI"ONSO
ARNAL~O ~ÁR1A bE SA
Jost SANTANA DE VASCONCELLO~
ADROAl.OO SiRl::r::1<
Ol.iMANIO PERl::tl~A

LutZ GUSIHKEN
PAUL.O GOUVEA
ROBERTO' ~OCHA
Of.IRC!SIO PERONlH
JOSE FORTUNAT!
MURIL.O PIi'lHEJ:RO
ALEXANDRE CARDOSO
PAULO ROCHA
JOSE rUDE
AGNALDQ l!MOTEO
CARLOS ALBERTO
JOSE CARLOS SABOU4
HELIO alCUOo
ARf'!{INOO ASILIO
JAIR MENEGUELLI
CHICO FERRAMENTA
ZILA BEZERRA
MARISA SERRANO
CECI CUNHA
tSTHER GROSSI
Yl';OA CRUSIUS
CIRO NOGUEIRA
MARIO NEGR0l10NTI!
SERGIO AROUCA
5Al.ATIEL CARVAÜIO
JOSE JANENE
ADHEMAI~ DE BARROS Fl:LHO
\JDSON BANDEIRA
JOAO THOME MEBTRINHO
JOSE GENOINO
rWDRIGUES PALMA
ZULAIE COBRA
PAES LANDIM
CORIOLANO SALES
MENDONCA FILHO
ARTHUR VIRGILIO
VICENTE ARRUDA
EDINHO BEZ
ArILA LINS
ANTONIO BRASIL
CHICO DA PRINCESA
CARLOS NELSON
ROBERTO FomES
EMERSON OLAVO PIRES
ALBERTO GOLDMAN
HERCULANO ANGHINETTI
RAUL BELEM
ROBERTO SANTOS
MARCIO FOR1ES
LIMA NETTO

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 173
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 186

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

I~EPE:TIOAB: 13

FAUSTO MARTELLO
ALBERICO FILHO
LUIZ BUAIZ
PAUl_O GOUVEA
WIGBERTO TARTUCE
ENIO BACCI
JOAO MENDEE

ARMANDO COSTA
B. SA
MARCO/H PER ILl.O
EDINHO ARAUJO
DARCIST.O PERONDI
PAULO GOUVEA
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42
EMENpA SUBSTITUTIVA~
(Do DeputIdo Joio Mcllilo Nero)

Art. 1" O artigo 37 da Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Art. 37: ""_••__•• •__• _

.__ - _-_ __ -..__.._.
I • os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei e a estrangeiros na
hipótese de autorização legal especifica;

n . 11 investidura em cargo público depende de aixovaçJo pnMa em
concurso público de provas ou de provas e titulos e a admissão em
emprego público depende de aprovaç!o em processo seletivo público,
regulado em lei, ressalvadas as nomeações para -cargo em comissão
definido em lei de livre nomeação e exoneração, sujeitu as reslrições de
critérios mínimos de qualificação específica.

m • o prazo de validade dos concursos públicos é de dois anos,
prorrogável uma vez por igual periodo;

IV • durante o prazo improttogável previsto no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e titulos
será convocado com prioridade sobre'nOvos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira;

v - os cargos em comissão e as funções de confiança que exijam
qualificação técnica específica ou experiência prévia serão exercídos
preferencialmente por servidores públicos ocupantes de cargo de caneira
técnica ou profissional em nível compatível.

a) As nomeações que não obedeçam a esta preferencialidade,
deverão ser procedidas por exposição circunstanciada de motivos,
sob responsabilidade da autoridade nomeante ao Tn"bunal de
Contas e publicada no Diário Oficial.

VI - somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública,
sociedade de economia mista, autarquia-ou fundação pública;
vn • depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de
subsidiárias das entidades públicas, assim como a participação de
qualquer delas em empresa privada;
vm . ressalvados os casos especificados na legislação. as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigaçOes;
IX - lei específica estabelecerá os termos em que o Poder Público, em
cada jurisdição, pode estabelecer convênios e contratos de terceirização
com entidades públicas ou privadas;
X • a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

XI • a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de 
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais
setores administrativos, na fonna da lei.
§ 1° .
....................................................................................................................
§ 2" As pessoas juridicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 3" Sem prejuízo da ação da Defensoria Pública e funções especificas do
PodCr Legislativo na área de representação do interesse público a
Administração Pública estabeleceIá organismos intennediários
autônomos para o exame de procedência e o exercício do direito de
petição contra o abuso de poder e quaisquer prejuízos ao usuário dos 
serviços públicos de acordo com o "Código de Defesa do Contribuinte e
Usuário dos Serviços Públicos".
§ 4° .

§ S" _ .

§ 6° Lei especifica determinará as atividades e funções abrangidas pelo
Núcleo· Estratégico do Estado, as atividades e funções essenciais
exclusivas de Estado, as atividades e funções essenciais não exclusivas
e as atividades e funções acessórias, bem como as prerrogativas e o
tratamento específico de cada categoria quanto ao exercício profissional
oa Administração Pública direta e indireta.
§-,. Lei específica institucionalizará órgão de controle vinculado ao
Ministério da Administração, com a participação-de represenraçoo dos
servidores e da sociedade com a finalidade de monitorar a estrutura e
fonna de gerenciamento da Administração Pública, fixados os seguintes
critérios:
I - estabelecimento de metas em cada periodo do Plano Plurianual;
II - aferir resultados a cada exercicio fiscal;
m - promover estatísticas e pesquisas com o objetivo de avaliação
qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
IV - estabelecer critérios objetivos para avaliação do desempenho
individual e coletivo setorial."

Art. 2° O artigo 39 da Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Art. 39 Os servidores e agentes públicos prestam serviços à

Nação e aos seus cidadãos, através do Estado legalmente constituido, em
jurisdição de governo, o qual, na busca de eficiência e eficácia, poderá
adotar regimes juridicos diferenciados desde que obedecidos os
principios, normas e disposições de um Estatuto Gera1 do Serviço
Público, instituido através· de lei, contendo os seguintes parâmetros
mínimos:

I • estabelecer sistema integrado entre o Estatuto Gera1 do Servidor
Público e Regimentos Especificos Setoriais consoante Planos de Carreira;

II - descrição exaustiva de cada cargo, função, atn"buição, hierarquia,
interação e integração das funções;
m. garantia de livre associação smdical e condições e do exercicio do
direito de greve;
IV • cimdições e garantia de puticipação de pessoas deficientes e
critérios para sua admissão;
V • condições de revisão da remuneração dos servidores públicos, sem
distinção entre civis e militares;
VI - nonnas para definição de limite máximo de remuneração; amplitude
salarial mínima entre o menor e maior nível de cada caneira
vn - vedação de acumulação de cargos remunerados, abrangendo
autarquias, empresas públicaS, sociedades de economia mista, fundações
e convênios com entidades privadas, exceto quando houver
compatibilidade de horá!ios:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico;
c) a de dois cargos privativos de médico;

vm . garantia aos servidores titulares de cargos e funções públicas dos
direitos sociais: IV, VII. VIII, IX. XII, xm, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX. XXII, xxm e XXX previstos no Art. 7"

IX • fonnas de premiação individual e _coletiva por desempenho
excepcional, critérios para a progressão vertical e horizontal, direitos de
aperfeiçoamento na carreira e fonna de acesso e articulação entre as
carreiras;
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x - critérios de mobilidade, remoção e tranferência; critérios para
ascensão funcional entre carreiras correlatas ou articuladas; código de
ética e código processual disciplinar;

XI - Metodologia da reestruturaçio das grades salariais e integração dos
planos de caaeira a cada 4 anos, com parâmetros de equivalência de
funções congêneres na iniciati"ll Jl!ivada."

Art. 3· O inciso V do artigo 206 da Constituiçlo passa a ter a
seguinte rcdaçIo:"Art. 206 _

V - valorização dos profissionais do ensino, integrados nos estatutos
especificos de seu plano de carreira, com piso salarial mínimo, ingresso
exclusivo por conCIl1'SO público ou processo seletivo público, direito à
especialização e sistema de aperfeiçoamento continuado."

Art. 4· O artigo 41 da Constituiçlo passa a ter a seguinte redação:
"Art. 41 Sio estáveis após cinco anos de efetivo cxetcicio, os

servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de
COBCII1'SO público, só podendo ocorrer a perda do cargo dentro da forma
de processo prevista no Estatuto da Carreira em que esteja integrado, nas
seguintes condições:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
U - por disidia, improbidade ou qualquer falta grave, apurada mediante
processo administrativo como previsto no Est!Uuto Getal do Serviço
Público, assegurado o contraditóriõ e a ampla defesa;
m- por insuficiência de desempenho no exercicio de suas funções,
apurada mediante processo administrativo eSpecifico em que seja
assegurado o conuaditório e a aIl1pla defesa;
IV • por necessidade da administraçio pública consubstanciada em ato de
gerenciamento relativo a reduçlo ou reestruturaÇão de quadros,
adequação destes aos limites constitucionais de despesa, observados os
critérios de desligamento'estabelecidos em lei complementat;

§ 1· Ao servidor estável desligado garante-se em cada caso a indenizaçio
prevista em lei.
§ r Quando o desligamento se fizer por força do ineiso IV-,() cargo
respectivo será considerado extinto, vedada a criaçIo de novo cargo ou
emprego .público com semelhantes atribuições, durante o período de
quatro anos;
§ 3° - NIo se aplica o disposto no inciso IV aos servidores enquadrados
nas funções essenciais de Estado;
§ 4·. Invalidada por sentença judicial a demisslo do servidor estável,
será reintegrado o mesmo, indcni7J!Jldo-se o eventual ocupante da vaga
ou,reconduzindo-se este ao cargo de origem sem direito a indenizaçlo;
+so . O servidor estável ficará em disponibilidade até aproveitamento
~or, com remuneraçlo ~onal ao tempo de serviço quando
extinto o Cárgir-qoe_qçypava ou declarado desnecessário por tempo
detenninadó: "._
I 6° - As exonerações por excesso de quadros seria precedidas de
desligamento dos servidores Dia estáveis e DIo COI1CIUlIlIdos e dos
servidores em estágio probatório da mesma atividade funcional objeto de
reduçIo de quadros.
I 7°· É obrigatória, antes de completado o estágio probatório, como
condiçlo para a obtençio de estabilidade, a submissio do servidor
nomeado para cargo efetivo a avaliação periódica e especificade
desempenho por comissIo instituida para essa finalidade."

Arte 5- SIo acrescentados ao título du Disposições
Constitucionais Gerais, após o artigo 246, os seguintes anigos:

"Art. 247 Para o fim de implementar de modo coordenadc
funções e serviços a UniIo, os Estados, o Dirnto Federal e os
Municípios poderio estabelecer entre si :

I _consórcioS públicos para gestIo associada de um ou mais ~ços,
inclusive mediante a instituiçlo de órgios e entidades
inrergovemamentais;

fi - convênios de cooperaçio para implementaçio de programas e
execuçio de suas leis, serviços ou funções;
m-convênios para transferência total ou parcial de encargos e serviços.

Parágrafo Único - A forma de remuneraçlo ou cessIo de pessoel,~ e
instalações 'essenciais à continuidade dos serviços transferidos será
detenninada em leicom~~."

"Art. 248 As exigências prevÍstas nos incisos VI e vn do anigo
37 com a forma da presente emenda não se aplicam à criaçio de emP.FeS&
pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, quando
decorrentes de processos relativos ao Programa NlCionaL de
DesestatíDçio, OüqiiiDdo se tratê de subsidiária cuja finalidade seja o
desempenho de atividades diretamente relacionadas com as atividades da
empresa matriz."

Art. 6- Acrescentem-se ao Ato das Disposi~ Constimcionais
Transitórias, após o art. 73, os seguintes artigos:

"Art. 74 A Escola Nacional de Administração· Pública passa a
denominar-se Escola NlCional de Gestores Públicos, e passa a reger-se
por Regimento próprio, a ser elabondo pelo ÓI'gio de Controle da
Administração PUblica com base nos St guintes critérios:
I - os alunos tetlo ingresso por COIICU:SO público e serão_~derados

estagiários do serviço público no nivel UC graduação epós-~;

U - a Escola terá curriculo próprio para formação de carreiras e funções
essenciais de Estado, e de gestores em todas as áreas de politicas
públicas;
m-a Escola será instalada nas dependências da atual ENAP e recrutalá,
em conCW'SO público, corpo docente de alto nível, com doutorado ou
mestrado nas áreas de ensino do seu currículo; .
IV - os gestores públicos integraria como carreira especifica o Piano de
Carreira e o Estatuto Especial c Geral do Serviço Público."

"Art. 75 Fica criado o Fundo Especial para FormaÇào e
Treinamento do Serviço Público com reCIIl'SOS equivalentes a 1% da folha
de salários da União, para o custeio do programa de aperfeiçoamento
permanente do servidor público e do fiíncionamento da Escola Nacíonal
de Gestores PUblicas."

"Art. 76 - É assegurado aos servidores nomeados para cargos de
provimento efetivo em virtude de COUCIl1'SO' público, em exercicio à data
da promulgaçto desta Emenda, o estágio probatório pelo período de dois
anos para a aquisição da estabilidade."

"Art. 77 Aos servidores públicos federais que, à data da
promulgação desta Emenda desenvolvam atividades transferidas pela
União a seus ex-territórios não se aplica o disposto no inciso IV do art.
41."

"Art. 78 Os servidores públicos federais que, à data da
promulgaçto desta Emenda, desenvolvam atividades transferidas pela
União a seus ex-territórios poderão ser incorporados aos quadros do
respectivo Estado, mediante cODvêuio."

..Art. 79 Na ausência de norma legal especifica, até que seja
promulgada a ler a que se refere o inciso U do art. 37, os processos
seletivos públicos poderão ser de provas, de titulas, ou de provas e
títulos, aplicando-se, no que couber, as regras de procedimento dos
COIICIl1'SOS públicos.

"Art. 80 Os servidores públicos, ativos e inativos e seus
pensionistas, da UniIo, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, da administração diÍeta, indireta e fundacional de qualquer
dos bis Poderes, bem como seus respectivos membros, enquanto não for
promulgado o Estatuto Geral do Funcionalismo, previsto no art.39 - que
deverá estabelecer limites de remuneração- não poderão receber dos
cofres públicos remuneração, provento~ de inatividade ou pensões
superiores, a qualquer título à remuneração dos mais graduados
servidores públicos efetivos e estáveis: os Ministros do Supremo Tribunal
Federal
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"Art. 81 • Em nenhuma hipótese os proventos da inatividade dos
agentes públicos, ou as pensões que lhes forem correspondentes, poderio
exceder à remuneração percebida pelos agentes públicos em atividade,
aplicando-se aos proventos e pensões os limites mencionados no artigo
anterior, nio se admitindo a percepção ou manutenção de excesso a
qualquer titulo .

Art.·,. Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação

I - Considerações Gerais
2 _ Questões controversas da PEC 173 aJÇ S . .

2.1.- A administrlÇio pública "gerenciai" pressupõe, a exas
têlIcia pn!via de uma admlnÍllJ'&Çio "burocritica"

2.2 -O modelo bumcrálico aiDda Dia foi efelivameme implan
tado no Brasil

2.3. -O pauimonil1iJmo ainda existe
2.4. ·A "queima de etapU" proposta prenuncia diifimçlies e

riscos, caso Dia seja~da por "freios e comnpeIOI"
de molde buroctitico

3 - Objetivos da Emenda Substitutiva

1- Considerações Geraíc

A presente refonna que o Poder Executivo pretende f&Ul' no aparelho do
Esudo busca aliDgir objelívos que aanscendein os tradicionais axiomas ideoliJsicos.
Após o fracasso, neste sêcu\o, das experiénciu radicais tanto da chamada "Diieíta"
(fascismo e nacionaI-sociaIiJmo)~ da "Esquerda"( o oomuniJmo e o socialiJmo
real em suu diversu fonnu) u Ideokl!liu. em seu crepúsculo. pusam por uma séria
crise de identidade. Há c:onsenso qll&DlXl à preservaçlo da democracia oomo valor
permanente e • segundo o pensador politioo italiano Norberto Bobbio. o que hoje
diferencia a Democracia Liberal da Socil1 Democracia e o fato de que a primeira
prioriza o principio da Liberdade enquanto a segunda concentta-se no Dia menos nobre
principio da IauaIdade.

Ora, com a crescente oomplexidade e multiplici!l&!le de atribuições do Esudo
Moderno, tanto a Democracia Liberl1 quanto a Socil1 De!nocracía compreendem que,
sem refonnar o seu modelo de gestlo, à cada dia ele se lOl'IWi 10m voltado para si
próprio, dÍltanciando-se da Naçio e da Sociedade e perdendo. com isro. a sua
efetividade. quer para a guamia dos direitos individuail. quer para a promoçio eficaz
dajustiça sociI1.

A P.LC. 173 AI95 e apeuu um dos insttum_ de ordem 1epI para a
reforma administraliva conforme eslá elIJllicitado 110 "Plano PiR!lQ!' da Maa do
AJlIRlbo do Estado" editado sob a responsabilidade direta da Presidência da Ilepública
e concebido pela "Cima de Mgaaa do EJtw!p" . ApóI a apronçIo da mesma, a ela
se seguido 11 projeeos de Lei, ordiJIíriu ou compIemen_. O Poder Execuzivo.
prudentemellle, deixou o dela\hamallO da reforma para deliberaçio legislativa
poIterior. resuingíIldo-Ie a emeadu de cunho concei1uaI e "flexibilizldor" do rigido
_ COlISlÍIlICÍOII&I vigeme.

Um enteDdimento maiI amplo do CODjumo de c:onceilllI e medidas que~
a pmendida reforma adminÍltrllÍV& requer a leilUl'& &teIIl& do "Plano DiI1IlIllr" acima
citado.

Em resumo. o objetivo maior a ser atingido ea implantaçio do modelo gcrenciaI
de gestIo, em substilUic;io 10 modelo bun:lcráIioo, supostamente vigente. Para tanto se
pmaIde "desenias&r" a adminislraçlo pública, desregu\amentar 10 miximo u
normu e procedimentos, pennitir maior flexibilidade na oonttataçio e demiuio de
quadros pelo Estado. l1em de, preservado o wim chamado MNúcIeo Es1raIégico" de
lllDI&da de deciJila, conceder maior _ia para os ÓfBIOS normllÍVOS e
rquiaIórioI, alem de criar"emidadeI pública Dia~" para a presl&çio de serviços
públicol essenciais porán Dia~ cxeIusivos do Estado. Essu entidades
( escolas, hoIpitaiJ, ele) teriam tocai_ia de administraçlo, limitadas &peIIU a um
comrato de gestIo entre elas e o Estado, onde se explicitariam u mew a serem
aliDgidas e os _ a _ aIocadoI. A funçio "Controle" exercida pelo Estado.
deixaria de ditar e acompanhar os meioc e procedimen!l'l, dando ênfue lOS RSUltados
efetivamente atinaidos.

5egundo a conceituaçio seguida.PdO "Plano Diremr" a "cullUl'& patrilllOllialiSla"
que noneou u Içiles do Estado no pusado ( "O Estado visto Q)IDO DrOIIIiedade e

insuumenro dos cIefcmIllIa do poder"), estaria ji superada. restando apenas alguma
pràticu c\ientelisw u quais poderilJD ser abolidas sem maiores dificuldades. O grande
deu!'1O do Estado, porwllll, nIo seria o de comoltel' o patrimonil1iJmo ( o que se faz
attaYes da racionalidade e impeuol1idade de· modelo burocrálico), mu sim o de
transformar o &lUaI moddo supostamelIte bumcmico em um modelo de car&creristicu

gerenciaiI.
2. Questfie5 Controvenas d. P.E.C. 173 AI95

Nio obstante tralU-se o ·Plano Direror", no nosso entender. do mais abtangente
e peninente projeto de Refonna AdminÍlttativa elaborado no Bruil no último quano
de secuJo, permitimo-nos apontar aquilo que entendemos tratar·se de pontos suscetíveis
de eoDtrDVérsías na P.E.C 173. MS, fonnulando a seguintes observações:

:Ll.- A adminiJtraçio pública "&eftlIciaI" prasupCie, a eslJtiDeia
privia de uma administraçio "burocnítica":

Nos principais países onde a administraçio pública de molde gm:ncil1 foi
implantada com razoável gt&I1 de sucesso· Estados Unidos da Amenca e GIl.
Bretanha, edificou-se o novo modelo sobre uma sólida, eficieme e bem estruturada bue
bun:lcráIica, quer 110 que tange a principiOl e sistemas organiDcioaais, quer tIO que diz
respeito à e1aboraçio, ell:ecuc;io, avl1iaçio e CODtrole. quer 11& fotmaçio, CIpICitaçio e
adesio às resru por parte do funcionalismo públioo. Tanto os " HDme Civil 5erv&n15"
britânicos almO os funcionários regidos pelo "Civil 5ervice AJ;t" none-americaDo ( lei
promulgada hi 10m de um secuJo e refonnada em 1978) CODStituiram-se em l6Iidos e
segurDS l1icerces para a transic;io de um modelo de gestlo que priorizava u DOrlIIU, os
procedimentos e o fárea "oontrole dos merodos" para um novo código de vl\ores, em
que se pusou a priorizar a inovaçio. a crialividade individual e o "oontrole dos
resultados", 0010 a conseqüente f1exibilizaçio dos regu1amentos e a maior margem de
livre arbitrio dos funcionários.

Recebendo estimulos.e lealmpens&S pelos acréscimos de produtividade obtidos
e Dia 10m intimidados por manuail de procedimentos extremlJDente severos e
deta!Jlistu, os funcionários pusaram a participar enlUSiuticamente da reformulaçio de
suu atribuições e, com isso, ambos os governos • o dos E.D.A e o da Gti· Bretanha 
lograram obter extraordinários incrementos na eficiência, na qullidade e na
produtividade dos seus respectivos serviços públicos.

2.. :L • O modelo burocnítico ainda nio foi efetivametlle implantado
aoBrail

Enlellllendo-se como "bumcracia" o modelo administrativo que obedece lOS

seguinter pressupostos...

I • c.rpos e funr;6es bem delimt.rJos fi defitÍidos;

;i . Hilnlr/uia rigidll, de esttutunJ pinJmida/, com cadelas de
_tido fi attibuiç40 dtI responRbiiid«Jes cilInJS fi
inquesti0n811f11m81118 delinNdaS;

11I - Seleçio dtI nol/ll$ funcionários unicamenl8 atrellés de ctitérios
técnicos fi plOfissioMis, aferidos .trallés dtI COIlCUI3OS públicos
acessillflls a qualquer cidadJo;

IV • Cumprimento dtI suas al1ibuiç6es. por parte dOS funciOllÍlrios,
"xcJusiwmelll8 dtlntro dtI normas" p1OC8dimentos preestabelecidos:

V. PIano& dtI c.naiIu t:I8raJrI8IlI8 frJnrIUIados e ctitéIioS de
progtrlSSilo embaAdos no trJéIjo, COIIIp/'lW8d8 .xpetilncia e
capaci/8ljto ptOfiuionaI;

VI· R8nclwçto, qua/ifical;fo e fonnaçto permaMn/8 de nollDS
quadlOS proIIaion8i$;

VII· Ptocaao decisóIiO com aJçed8s bem detfnidIIs e 1a8lJNdo
flJ«:iuMMmen18 emctitérios~, t«:nit:M e Objetivos;

VIII -Gtade saJaliel estabelecida em funçfo do grau de.~
• 18sponubilidadtl dOS CfII\1OS exen:idoS;

IX· AwJiaçto peti6dica de desempenho, fonnuleda dentro de ctitérios
objetiIIDS " tnJnspa"'lII8s, para fins de ptDnlOt;lo;

...podHe inferir que a Administraçio Pública Bruileira ainda csti muiro longe
de ter oonsolidado um modelo burocrático de gestlo.

Há superposic;io e indefmic;io quanto às atribuições de cada cargo; a hieruquia
e u linhas de responsabilidade sio ambiguas e subjetivu; os Planos de Carreira
abtangem um número extremameiIle limitado de eateiloriu ( metade do. fimcionaiÍ$lllo
federal encomra-se no "limbo" do P.C.C • Plano de CIJ'IlllI e C&rreiru) e mesmo nu
CItqlOriu contempladu com plallOl de carreiJa, salvo ruu exceçlles a diferença
salanal entre os niveil etio insigniflC&Dte que Dia desperl& em nin~ o desejo de
promoc;io.
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Além disso nio há programas permanentes e coordenados de fonnaçio e
qualificaçio profissional; não há regras claras para que o processo decisório obedeça a
critérios racionàis e objetivos e a política remuneratória não segue outro princípio que
nio o da capacidade de c:oerçio, influência e mobilização politica de cada categoria.

Dentro de tal panol'lJDa. torna-se impossível eláborar-se qualquer proposta séria
de avaliaçlo de desempenho, até porque é inexeqüível avalíar-se o mérito de um
servidor que ocupa um cargo do qual não se conhece sequer as atribuições....

A conseqüência previsível dessu deficiências é a existência de um quadro de
pessoal instável, inseguro, iesmotivado, mal qualificado e com baixo grau de
empenho, produtividade e compromisso com a função pública.

2.1.3. -O patrimoniaJismo ainda existe - Embora haja consenso quanto à
necessidade de implantação de um modelo gerencial, há inúmeras dúvidas quanto a
'veracidade da premissa de que o Estado Bruileiro é predominantemente burocrático e
que as orientações patrimonialistas e clientelista5 são apenas residuais.

o acompanhamento dos fatos tem demonstrado que práticas nepotistas,
cJientelisticas e de critério duvidoso ocorrem com demasiada frequência no cotidiano d&
8iiministraçio pública.

2.1.4. - A "queima de etapa" proposta prenuncia disf'nnçóes e riscos, caso
nio seja precedida por "freios e contrapesos" de molde burocrático

Lcvaado em coDSideraçio que o modelo burocrático de gestlo ainda não está
minimamente consolidado no nosso pais, salta aos olhos a evidência de que a
implantaçio, sem maiores cautelas, do "modelo gerencial", é, DO mínimo u:mcriria.A
NaçIo já viveu essa experiência, a putir de 1967, com a edição do Decreu>-Lei" 200,
criando auwquías, fundações e sociedades de economia mista com auto grau de
autonomia. Pelo fato de o Bruil de entio nio contar com um coctingente de
funcionários obedientes 101 valores burocráticos, o resultado, embora nio tenha sido
insatisfatório, acarretou em inúmeras seqüelas tais como; por exemplo: duplicação de
esforços, superposiçio de atribuições, superdimensionamento do aparelho e.~
favorecimento de interesses empresariais espúri,.gs, feudalização das empresas .estatais,
desvios de finalidade. etc.

3 - Objetivos da Emenda Substitutiva

Embora concordando plenamente com o governo quanto aos objetivos
perseguidos. as questões levantadas acima servil'lJD como elemento motivador para a
apresentaçlo da presente Emenda Substitutiva. Esta proposta procura incorporar as
abalizadas emendas apresentadas pelo Poder Executivo, somando-as , outras tantas, que
visam, principalmente, consolidar a base burocrática necessária para a superação dos
resquícios patrimonialistu e servir de alicerce seguro para a edíficaçio do modelo
gerencial almejado.

Nio apresento a presente proposta na condição de Presidente da Comissão
Especial e nem nutro a pretensio de ela possa representar uma palavra final e definitiva
sobre assunto de tamanha complexidade. Faço-o na exclusiva condição de parlamentar,
esperando que esse documento - juntamente com as demais emendas apresentadas por
meus pares - possa contribuir de alguma fonna para a consecução da histórica e crucial
missio do Sr. Rc.lator.
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Exclusivamente li ele, llOI termOS regimentais. cabe a ampla prerrogativa de
lIli\illt. apeneiÇOlII'lIenw ou refonnulaçlo da PEC 173. al95. E pouca pessoas, como o
depurado Wellinltoa Moreira Fnaco • com sua vlSra experiCncia públiC& de
pllrlBmeMM. prefeito e governador de Estado· reúnem credenciais suficienteS para o
eficaz dc:\empenho de tal tarefa.

.10M MELLAO NETO
VILHAR ROt:HA
MALULY NEHO
JAIRO CARNEIRO
AROLDO CEDRAZ
JAIR aOLSONARO
HUSSA DEHES
DARCISIO PERONOI
CORAUCI SOBRINHO
ROBERTO I1AGALHAES
OSIJALOO COELHO
PAULO TITAN
GO~ZAG~ ~IOTA

I1AURl;CIO CAMPOS
FJ::LIX HlrNDONCA
HARCOS HEDRADO
LUIZ BRAGA
JAHIE FERNANDES
JOSE TllDE
JAIRO AZI
IBRAHIH ABI-AC~EL

NEY LOPES
MAR!() CAV~'LLAZZI

PAULO GOUVEA
EFRAUl MORAIS
ADAUTO PEREIRA
ROBERTO l'OUTES
CARLOS liELLES
JAIR SIQUEIRA
VADAO GOto\ES
JOSE HUCIO HONTEIRO
SIHAO S~SSIlí

CELSO DANIEL
JOAO COSEU
GILVr.N FREIRE
SERGIO N(lYi\
SIL.AS Br<ASILEIIH>
SIL.VIO ABREU
SEVERINO C"WALC,!l:WíI
NAIR XAVIER L(ilJO
MARCELO DEDA
H~íR I A lJALAD~.O

.JO,~;~ HAIA
ALlIHJO AFFOI!S(I
FATIílA PELAES
CL.EOfll'ltICIO FONSi:::Cr~

Cl::LI/;, IIEilDES
WIGBERTO TARTUCE
IVAN VALENTE
TALVANE ALBUQUERGUE
CARLOS ALBERTO
PAULO DELGAPO
ZlLA BEZERRA
CECI CUNHA
BIliARA ELLER'f
JOSE LUIZ CLEROr
ALBERICO nLHO
HERI1ES PAnCIANEL.I...O

BETO MANSUR
LAURA CARNEIRO
JOAO ALMEIDA
FERNANDO GOMES
ROBERTO PESSOA
MAURICIO NAJAR
ANTONIO DOS SANTOS
REGIS DE OLIVEIRA
SALOMAO CRUZ
JOSE REZENDE
,JAIHE MARTINS
LIMA NETTO
FIRMO DE CASTRO
JOSE CARLOS LACERDA
PAULO LIMA
JOSE CARLOS COUTINHO
GERSON PERES
ERALDO TRINDADE
CARLOS NELSON
CARLOS APOLINARIO
ARNALDO MADEIRA
PHILEMON RODRIGUES
SILVERNANI SANTOS
JOSE EGYOIO
JAIR SOARES
ROBERTO JEFFERSON
HERCULANO ANGHINETTI
AROLDE DE OLIVEIRA
EDINHO ARAUJO
WERNER WANDERER
UBALDO CORREA
MARCELO BARBIERI
NELSON OTOCH
ROBERTO ROCHA
RICARDO BARROS
Ht:LIO ROSAS
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO ZUPPO
JOAO THOME MESTRINHO
AGNELO QUEIROZ
ELIAS ABRAHAO
ARLINDO CHINAGLIA
SALAllEL CARVALHO
JOSE JANENE
LUCIMIO CASTRO
NELSON MARCHEZAN
PAUDERNEY AVELINO
NELSON MARQUEZELLI
JOAO MENDES
NELSON I1EURER
LUIZ CARLOS HAULY
HARCONI PERILLO
SER AFIM VENZON
BENEDITO GUIMARAES
MAX ROSENMANN
ALOYSIO NUNES FERREIRA
JAIR MENEGUELLI
RICARDO IZAR

NOEL DE OLIVEIRA
FRANCISCO OORNELLES
B. SA
RICARDO GOHYDE
ARNALDO FARIA DE SA
OSVALDO REIS
CONFUCIO MOURA
PAES LANDIH
HERACLITO FORTES
JOSE FORTÜNATI
waSON GASPARINI
RIVALDO MACARI
ALZIRA ElJERTON
CESAR BAND1URA
FERNANDú GABEIRA
EDISON ANDRINo
VALDIR COLATTO
NILSON GIBSON
ANIBAL GOMES
LUIZ BUAIZ
BASILIO VILLANI
VALDOI'IIRO I'IEGER
ANTONIO BRASIL
OLAVIO ROCHA
MAR CIO FORTES
ITAMAR SERPA
RENAN KURTZ
ELISEU PADILHA
ANTONIO 00 VALLE
HUGO LAGRANHA
WILSON BRANCO
JARBAS LIMA
FRANCISCO HORTA
OSMANIO PEREIRA
EDUARDO BARBOSA
WILSON CIGN.~CHr

ADHEMAR DE BARROS FILHO
NEWl ;';'.< CARDOSO
WAGNE,': ROSSI
PEDf<O NeVAIS
MURILO PINHEIRO
ANTONIO FEI.'ÀO
PEDRO VALAD~,RES

AUGUSTO CAR~lALHO

BENITO GAMA
DOLORES NUNES
MENDONCA FILHO
RONALDO PERIM
ELISEU RESENDE
PAULO BAUER
LEUR LOHANTO
ZAIRE REZENDE
ATILA LINS
MAURO LOPES
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
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ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 171
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 185

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 14

Fevereiro de 1997

JOAO MELLAO NETO
ARNALDO MADEIRA
JOAO MELLAO NETO
ROBERTO ROCHA
PAULO TITAN
NELSON MARGUEZELLI
ROBERTO FONTES
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ROBERT,O MAGALHAES
DARCISIO PERONDI
JAIME MARTINS
ARNALDO MADEIRA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO FONTES
PAULO BAUER

Art 1° Acrcsacntcm-se à' PEC n° 173195. no Capítulo VII. da Administração PUblica, os seguintes artigos:

, "Art. A Unillo. os Estados. o Distrilo Federal e os Municípios promoverl/o. antes
, de determinar a perda do cargo dos servzdores com base nos incisos IiI e IV do

art. -lI do Consnhliçllo Federal. a realocaçllo e a requalificaçllo dos servidores
poro atuarem em auvidad,s:{ím. naprestaçllo de serviços ,ssent:iais Q aqulSiçllo do
cidadania. especialmente nos pragramas de erradicaçllo do analfabetismo. de
erradlcaçllo do mortalidade infantil. desuplementaçlJo alimentar e atendimento Q
salÍde.

Art. A C/nilla. Estados. Distrito Federal e Municípios adotarl/o politicas
globais e permanentes de recursos hl,manos aplicados a lodos os servidol'ls,
.respeitadas SilOS pec"liar;rI~"es.pora o que ar" -"rIJo as s,guint,s direlrizes:

1 - organizar todos OS servidores em carreiras com claros crilirios de promoçllo
vinculados a aproveitamento em cunos periódicOS de ape/'ftiçOOllNnto ",inlstrados
por escola de governo.
11 - estabelecer Indicadores de dese",penho por s,tor , vincular o desempenho do
servidor a mecanisma 'llQri6vel de relribulçllo. gratificaçlJo de deltmpenho.
er/,nsivel a tados os s,rvidores públicos.
111 - realocor e requalificar servidores priVil'~te a pres/QÇilo d, s,rviços
públicos no área social e o at,ndillNlito direlo ao ldatJ!Jt>."

I • '.( ~-;L:...,

Parágrafo único. A perda do cargo a que se referem os incisos lll ê IV do art. 41
somente ocorrerá após a implementaçllo das diretrizes estabelecidos nest, artigo. ..

JUSTIFICACÃO

Tivemos a oportunidade de apresentar. num Substitutivo à presente PECo uma proposta de reforma
administrativa do PDT alternativa à proposta encaminhada pelo Covemo Fc:dcral em que do enfrentados OI

problcmas qlJ!l. na nossa avaliação. constitucm-se nOI verdadeiros entraves a serem superados pela
administração pública.. nos diversos níveis da fcdcraçào.

Difcl'altcmcnte da propoS1& governamental. que restringe-se à possibilidade de dcmildo em musa doaIservidores c ao achatamento rCDluncratório. o Substitutivo enfrenta a qucstio da incx~ltê,ncía de .contro~e~
, so\lrc as ações do Estado. da necessidade da definição do Estado come "!lente econDnllco. da unponancl& deI
: uma poliuca global de recursos humanos. da drástica redução dos cargos comisslOlllldos na administração
\ pública c da incxistência de avaliação qualitativa das políticas públicas.
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I
~ p~te emenda .objetiva, por.seu turno, minimizar os efeitos deletérios da PEC nO 173195, de forma
imcdiara sobre o conjunto dos serndorcs. e de forma mcdiata sobre a sociedade como um todo.

INeste senti,ll'. propomos reparos :\0 atual W"" da PFC nO !73195 C?1'l o objetivo de ratificar noSsa luta
.contra o fim da estabilidade do servidor público tendo em vista ser uma garantia da sociedade.

De qualquer fontl&. prcparamo-nos para o pior dos cenários estabclcccndo. na presente erncncla.
condicionantes à demissão por excesso'de quadros e por insuficiência de desempenho de modo a tomà-las
menos absurdas. se isto for possível. ,'; .j .

IA perda do cargo COIIi base na insúfici&icia de desempenho ou com base no excesso de quadros só ocorrer.í se
precedida por: . • .

a) realocaç;~ e rcqualificação dos ~dorcs de modo a habilità-Ios a prestar serviços nas atividades-fim,
especialmente as sociais: •
b) elaboração de politicas globais de recursos humanos. aplicadas a todos os servidores, rcspcítadas suas
individualidades.

Sexta-feira 7 04111

Por todo o c.xposto. C(.ma..'1lOS com o apoiamento e a posterior aprovação desta emenda pelos nossos Ilustres
Pares, por entender que a mesma minimiza os graves defeitos encontrados na PEC nO 173195, principalmente
os referentes à violação de direítos c garantias dos servidores e da sociedade. I

"

PARLAMENTAR:

DATA: 05/11195
.. <~\ '"h

ASSINATURA:__~I\/"'~_,..:J__....;...""-<:--__.:..."--=. _

Mti7hEU3 ~;CHi"'tlG"j

fE:~NA;,,()') FERR\)
Í'"';:;::_ T :.J~~ i":i:.NCot::à
2:ZIDIO f'H-1HE::RO
:~URIi...C P:::NHEIí~0

..;;=,11;: NENE:':':";Ei...L:I

.~ ·.JGA ANGE-fi"l~·li·i

'-",:..10 t3 ICGDO'
I"J,'l;JLO F\OChF,

P F,J:lIE ROGUE:
CASSIO CUNHA L~MA

A8";:::"'0 QUEIR'0Z
A~EXANDKE C2~ANrO
... :i.LSON CIG1~;~ICHl

MUSSA DEMES
~OSE i...UIZ CLEROT
E:..rSEU RESENDE'
INACIO AI~RUCA '
JOAO f'ASSARELL,;
r,8ELJ~Rl?0 LUP101,
CUNHA LIMA
o.!OSE MAURI:::I:i
CARLOS CAituINAL
LUIZ DUI,AO

. ROSERIO ARAlJJO
PAUDERNEY AVE:..INO
JOFRAN FRE,jAT
FRANCISCC i3ILVA
ANTONIO ~ORGE

BETO LELIS
IVANORO CUNHA LIMA
RUBENS COSAC
ELIAS MUr~AD

NOEL DE OLIIJEIR';
ANA ..JULIA
BII 8A
EDUARDC 8riRBOaA
R:::CAi'.OC GOM"r í)E

SAI~AI'H; f'::LIPE
VAL::iENúR G;J".DES
MAr~IA i...AU~~A.

LEOPO~DO &ESBONE .
~":E:;I CUNhA'
AR TtiLJ!', VIRG1L.I(,

P INHEII~0 f.-r'":li·~LI.:'f'j
EO ISON ANj)I~ l'N':' ..
;::'RJ:IRE ..JLJNI0H
ALEERICC CC~DSr~0

Pd~.rBAL. Gü~í2:S

,JAR8AS 'lIM~'1

IU)EMAR ;':USSLER
NELSON MAr'/. CH~~Zl~N
0S\~I-i" GOLI)ON I
OUILIO PI~ANESChl

JOSE L.INhAR'::S
T:::i...MA Oi:. ;O(",i,);:i\

CriICO UA fRINCESA
JOi~O o-iENR I 'lU:::
VALDOMIRCo 11EGER
TEi'=: BEZ::;i:I\A
Tp~VANE ALBuQUERQUE
RA1I'IUNDO S.'iN ros
ROBER'(O Pt.,ULINO
JAIME M,:\R TINS
PEDRO' wILSON
MARIA EU,JIRA
EULER RIBE:::r-<O
NILSON GIBSON
HAROLi:JO LIMA
NEWTON CARDOSO
JOSE ALDiZMIR
CARLOS A:rrnCN
BENEDITO GUIMARAES
AIRTON DI"?
WILSON BRANCO
GERSON /'ERES
SI:-1ARA ELLERY

FERNANDO 90NCALVES
SERGIO FIIRANDA
LAURA CFIRNEI:\O
MARCELO C·E.;),~,

SERGIO SARNEL:<'C
EDSON E::EQ1..;IE~

RODRIGUES :"H:~(I;'

~ILMARIO MIRA~DA

5ILVIO Ai,,,;:::,"
LE~NEL i"HVAH
~UR:F~DES Mr~~~JA

LAIRE RCSte,DO
;::DUAIWO J0RGE
,JOSE GENOINO
HUGC LriGi, ,<,ilhA
DO~'íINGC8 L·j",; FUi
Aí, MriNuQ G!"i'~·rr ri

GENESlJ ~~i~~~:~i::NC

ARMiiND0 .:,8.~_.:O

SAiJí.,.C ,:iLí~::;:;«:~·~

I:::N':: 'J .~IL;)~) ~ .i: ;:: ~~.: ~. (J

"i:: '"I;.2i'-;;·;{v. ~::. ~.MI:':i·tC'~ "~~:_:':.

'J.r C2N TE A!~ f~ U2'1;
L I L.; I~ E:.~El;: I, I"
~A~DOM!RO FI~RAVANr~

~rCVANNI QuEIR~Z

PAUi...O GOU'.'S:r-,
8ETINHC ;":<;3rll>:...
SILAS B~ASIL~~~O

r{OElER'~C 8-R,;,'~~'

3ENEDITO DOMINGOS
CE:-S(l Di·:iN~:E:_

l,oAL::.·r.';') JUNI;)R
FRANCIS~O wO~N~L~a3

CIPR1AN0 CCRRElA
SOCORRO GOMES
JOSE C~RLOB COUTI~HO

ALDO !~E8ELO
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YEJf.\ CRI,.iSI~-,S

MARHH-I,c, i':{:'U:::P
i4DELSON S,iL'H.L:(R
fERNAi~DO LOPES
JOSE FRITSCi-i
HUMBERTC C05Ti;j
AUGCSTINHO FREITAB
.:ARLOS MEL_ES
WIGBER1"O TARrJCE
ANTONIO AURELIANO
ROBERTO FONTE3
LUIZ CARLOS HAULY
8ALATIEL CA~UALH0

LUIZ FERN'::lNDO
HERACLIT0 ~ORTEa

'GONZAGA nO,A
VILMAR ;~ '.iCI~'::;
VICENTE ANDRE GOME3
JOSE PIMENrEL
RI VALDO j'-1r~CrlR I

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JURANDn, PAIXA0
t"lARCOS LIMA

E~7RA.tM MORAIS
EUJACIC SIMOE8
RCMEL ANIZIO
MARIO DE OLIVEIRA
Er1ERSO~ 0LA~~ ~IRE8

HNrONIO""E"LJAO

PAULO TI7,:.N
CARLOS MOSCON':::

·JAIRO C.;RNEIRO
N:LT(;N 8Ar;i~~O

.j::;AO hENDES
1',;·::S Lt',NüIM
O~Gr:~j GONCALVES
.jc~O 7H0ME ME5TRINHO
PHILEMON RODRIGUES

Fevereiro de 1997

ALlIRA EWERTON
rELIPE MENDES
SEVERINO CAVALCANTI
JAIR SIGUEll,A
ANTONIO DOS SANTOS
ROBE~TO MAGALHAE8
,'['lace.. VIANA
FRANCISCO HORTA
JOSE TUDE
JOSE COIMBI~A

CARLOS APOLINARIO
UMA NETTO
AkL!ND~ CHINAGLIA
LUCIANO LICA
FIRMO DE CASTRO
NELSON OTOCH
ENIO BACCI
FERNANDO ZUPPO
MIRO TEIXEIRA

ASS!NAT0RAS CONFIRMADASM ••••••••• ~ •••.• M". i75
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 3
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••.••••.••..••.•.. i~8

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

INAcro (-lix:iXI..;:':'H
:'üRr:_v PI~ú'lE,::'i()

l':IO(JEL~ J.U't::::;;::.:j=:
.:.:. _.; :J: E.Z;;::-'~;~ t:l

':rMAi~A ELL~;;:'t

ADHE~AR DE BA~ROS FILHO
S0::;OR r, O GOí1ES
_. ':::: t:: LU r::: é;_.r::::~ OT
ANI31~L GOMts
R08ERT ..: 1:>(.:~:JL1N(j

CE:cr CUNHt4
GENESIO 8ERNARDINO
~HRj';Í\ClSCO 8:i.L'",It=t
.~' AULÜ j, ~jC:-it;

~l~~AN~I uuE!I~)Z

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

,JEf<C;'~Ir';C' REIS
RONA~D0 CEZAR G0E~HO

CDACIk '~LEIN

CLASSIFICAÇÃOPROPOSIÇÃO

PEC N" 173195

44
DISPOSITIVO:
() SUPRESSIVA
() AGLUTINATIVA
() ADITIVA DE

() SUBSTITUTIVA
(X) MODIFICATIVAJ

~UTOR .\ PARTIDO: I UF: I PÁGINA:
Matho:us Sclumdt. SIlVIO Abreu, Fernando Zuppo, PDT RS.MG.SP.RO 113
Eun~ Miranda e outros \

. --.....
Art. 1° Dê-se ao § 1° do art. 41 da Constituição Federal com a redação conferida pelo art. 8" da PEC n"
173/95 a seguinte redação:

"An.8" .

Art. 41 .

§ l° Ao servidor estável desligado do serviço público por força do disposto nos
incisos m e IV sera assegurada indenização correspondente a, no mínimo, duas vezes
o valor de sua remuneração por ano de efetivo exercicio, nos tennos da lei."



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 2° Dê-se ao 3rt. 250 inserido pelo ano fJ' da presente PEC ao Titulo Das Disposições Constitucionail
Gerais a seguinte. redação, bem como inclua-se parágtafàúnic6:'"

"Art.fJ' ..

"Art. 250. Os servidores públicos, ativos e inativos, e seus pensionistas, da União, dos Estados, do Distrito
,Federal c dos Municípios, da administração direta, indireta c fundacional de qualquer dos três Poden:s, bem
como seus respectiVOS membros, não poderão receber dos cofres públicos remuneração, proVentos da
inatividade ou pensões, excetuada as vantagens de caráter pessoa\, srriores à remuneração fixada para o
Presidente da República na forma do inciso VIII do ano 49. ,/ _ l .

Parágrafo único. As despesas rclativas a moradia. alimentação, transportes. saúde c

~
demais vantagens indiretas percebidas. em razão do cargo, pejo Presidente da
República. serão quantificadas para fim do estabelecimento do limite remuneratório
mencionado neste anigo."

Art. 3° Dê·se ao ano 75. acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pelo ano 10 da
presente PECo a seguinte redação:

.~. 10 ..

I":~~·~~~·~~·~:~~~~;:·=·;=~;:~·~~~·~cntes públicos ou as pens&s que lhc forem correspondentes não
podei-ão cxceder a remuneração percebida pelos agentes públicos em atividade. aplicando-se aos proventos e
pensões os limites mcnclOnados nos incisos XI e XII do art. 37."

JVSTrFICACÃQ

Tivemos a oportunidade de apresentar. num Substitutivo à presente PECo uma proposta de reforma
I administrativa do PDT alternativa à proposta encaminhada pelo Governo Federal em Que são enfrentados os

.roblcmas que.. ".~' nossa r'<\:~~~:·-{\ ccnstituemwzl:"" 1'~rdadelroE

Iadministração pública. nos diversos niveis da federação.

Diferentemente da proposta governamental. que restringe-se à possibilidade de demissão em massa dos
servidores e ao achatamento remuneratório. o Substitutivo enfrenta a questão da ine~istênciade controle social
sobre as ações do Estado. da necessidade da dcfinição do Estado como agente econômico. da importâneia de

Iurna politica global de rccursos humanos. da drástica redução dos cargos comissionados na administração
!pública e da inexistência de avaliação qualitativa das politicas públicas.
I

A presente emenda objetiva. por seu turno. minimi7.ar os efeitos deletérios da PEC n° 173195. de forma Imediata sobre
o conjunto dos servidores. e de forma mediata sobre a SOCIedade como um todo.

Neste sentido. propomos reparos ao atual texto da PEC n" 173/95 com o objetivo de:

I. Ralificar nossa luta contra o fim da estabilidade do servidor público tendo em vista ser uma garantia da sociedade.
De qualquer forma. preparamo-nos para o pior dos cenários estabelecendo. no art. 1° desta emenda. condicionante à
demissão por c.xcesso de quadros e por insuficiência de desempenho de modo a tomá-Ias menos absurdas. se isto for
possível.

A perda do cargo com base na insuficiência de desempenho ou com base no excesso de quadros só ocorrerá se
precedida por indenização ao servidor demnido. correspondente a duas vezes o valor de sua remuneração por ano de
efetivo exercicio.

2. Tomar maiS realista a proposta de adoção do leto preSIdencial como limite remuneratório na administração pública
respeitando. pnmelramente. o direito adquindo dos servldorçs ás vantagens de caráter pessoal obtidas. constnucional e
legalmente. j

Em sel\undo lugar. estabelecendo que na definição dolÍeto sejam quantificadas as vantagens indiretas (moradia.

I
,alimentação. transpones. saúde. etc) percebidas pelo PresIdente da República. em razão do cargo. tendo em vista que
os sel\'ldores pagam estas despesas com a sua remuneração e não recebem vantagens indiretas. Esta proposta está
contemplada n- "n. 2" dJl c'!:enda:

3. Assegurar aos inati\'os e pensionistas o respeilO ao seu direito adquirido às vantagens pessoais constitucional e
legalmente oblidas. proposto no art. 3° da presente emenda.

I
Por todo o exposto. contamo.s com o apoiamento e a posterior aprovação desta emenda pelos nossos [lustres Pares. por
entender que a mesma minimiza os graves defeitos encontrados na PEC nO 173/95. principalmente os referentes à
violação de direitos e garanuas dos servidores e da sociedade.

I I /
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PARLAMENTAR:

DATA: 05/11195
{~~---,- h

ASSINATURA:.__~v _
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MATHEUS SCHMIDT
SILVIO ABREU
FERNANDO ZUPPO
EURIPEDES MIRANDA
FERNANDO FERRO
EZIDIO PINHEIRO
ALEXANDRE CARDOSO
JAIR MENEGUELLI
ANIVALDO VALE
HELIO BICUDO
TUGA ANGERAMI
PAULO ROCHA
HERMES PARCIANELLO
PADRE ROQUE
CHICAO BRIGIDO
WILSON CAMPOS
CASSIO CUNHA LIMA
AGNELO QUEIROZ
CORIOLANO SALES
ALEXANDRE CERANTO
CHICO VIGILANTE
WILSON CIGNACHI
OSMANIO PEREIRA
MUSSA DEMES
JOSE. LUIZ CLEROT
INACIO ARRUDA
DE VELASCO
JOAO FASSARELLA
CUNHA LIMA
EDSON SOARES
JOSE MAURICIO
CARLOS CARDINAL
LUI-Z DURA0
ROBERIO ARAUJO
PAUDERNEY AVELINO
JOFRAN FREJAT
FRANCISCO SILVA
ANTONIO JORGE
BETO LELIS
ÍVANDRO CUNHA LIMA
RUBE.NS COSAC
FERNANDO GABEIRA
SERAFIM VENZON
ELIAS MURA0
NOEL DE OLIVEIRA
ANA JULIA
B. SA
EDUARDO BARBOSA
RICARDO GOMYDE
SARAIVA FELIPE
FERNANDO LYRA
VALDENOR GUEDES
MARIA LAURA
LEOPOLDO BESSONE
CECI CUNHA
ARTHUR VIRGILIO
PINHEIRO LANDIM
FREIRE JUNIOR
ALBERICO CORDEIRO
ANIBAL GOMES
JARBAS LIMA
ILDEMAR KUSSLER
ROBERTO FRANCA
OSCAR GOL:DONI
MARCONI PERILl..,O
DUILIO PISANESCHI

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JOSE LINHARES
TELMA DE SOUZA
JOAO HENRIQUE
VALDOMIRO MEGER
TETE BEZERRA
TALVANE ALBUQUERQUE
RAIMUNDO SANTOS
ROBERTO PAULINO
JAIME MARTINS
PEDRO WILSON
MARIA ELVIRA
..10M MAIA
EULER RIBEIRO
JAIR BOLSONARO
NILSON GIBSON
HAROLDO LIMA
NEWTON CARDOSO
JOSE ALDEMIR
'CARLOS AIRTON
BENEDITO GUIMARAES
AIRTON DIPP
SILVERNANI SANTOS
GERSON PERES
FERNANDO GONCALVES
SIMARA ELLERY
SERGIO MIRANDA
LAURA CARNEIRO
MARCELO DEDA
SERGIO CARNEIRO
EDSON EZEQUIEL
RODRIGUES PALMA
SYLVIO LOPES
EDUARDO MASCARENHAS
MURILO PINHEIRO
SALOMAO CRUZ
LEONEL PAVAN
LAI·RE ROSADO
EDUARDO JORGE
JOSE GENOINO
HUGO LAGRANHA
DOMINGOS OUTRA
SEVERIANO ALVES
ARMANDO COSTA
UDSON BANDEIRA
GENESIO BERNARDINO
SAULO QUEIROZ
ENIVALDO RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
VICENTE ARRUDA
ZILA BEZERRA
~ALDOMIRO FIORAVANTE
WOLNEY QUEIROZ
PAULO GOUVEA
,BETINHO ROSADO
SILAS BRASILEIRO
ROBERTO BRANT
BENEDITO DOMINGOS
GERMANO RIGOTTO
CELSO DANIEL
UBALDINO JUNIOR
FRANCISCO DORNELLES
CIPRIANO CORREIA
SOCORRO GOMES
JOSE CARLOS COUTINHO
MARCIA CIBILIS VIANA
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ALDO REBELO
YEDA CRUSIUS
'MARINHA RAUPP
ADELSON SALVADOR
FERNANDO LOPES
JOSE FRITSCH
HUMBERTO COSTA
AUGUSTINHO FREITAS
CARLOS MELLES
WIGBERTO TARTUCE
ANTONIO AURELIANO
ROBERTO FONTES
LUIZ CARLOS HAULY
SALATIEL CARVALHO
BENEDITO DE LIRA,
HERACLITO FORTES
ROBERTO ROCHA
GONZAGA MOTA
VILMAR ROCHA
VICENTE ANDRE GOMES
MARCELO TEIXEIRA
JURANDYR PAIXAO
MARCOS LIMA
WERNER WANDERER
PEDR() IRUJO
EFRAIM MORAIS
MARCIO REINALDO MOREIRA
EUJACIO SIMOES
AROLDO CEDRAZ
MARIO DE OLIVEIRA
EMERSON OLAVO PIRES
ANTONIO FEIJAO
CLEONANCIO FONSECA
PAULO TITAN
CARLOS MOSCONI
JAIRO CARNEIRO
NILTON BAIANO
JOAO MENDES
ANDRE PUCCINELLI
PAES LANDIM
ORCINO GONCALVES
JOAO THOME MESTRINHO
ERALDO TRINDADE
ALZIRA EWERTON
FELIPE MENDES
SEVERINO CAVALCANTI
JAIR SIQUEIR'A
ANTON~O DOS SANTOS
PRISCO VIANA
.JOSE SANTANA DE VASCONCELLO
UBIRATAN AGUIAR
BONIFACIO DE ANDRADA
FRANCISCO HORTA
JOSE TUDE
JOSE COIMBRA
~ARLOS APOLINARIO
RAUL BELEM
LUCIANO ZICA
FIRMO DE CASTRO
GrOVANNI QUEIROZ
NELSON OTOCH
ENIO BACCI
MIRO TEIXEIRA

REPETIDAS: 16ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 194
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2

TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••••• • •• •••••••• 212
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CLASSIFICAÇÃO
DISPOSITIVO:
(X) SUPRESSIVA
() AGLUTINATIVA
O ADITIVAD~

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

SILVIO ABREU
EURIPEDES MIRANDA
MATHEUS SCHMIDT
ZILA BEZERRA
SIMARA ELLERY
ADHEMAR DE BARROS FILHO
SOCORRO GOMES
JOSE LUIZ CLEROT
ANIBAL GOMES
ROBERTO PAULINO

PROPOSIÇÃO

PEC N° 173195

CECI CUNHA
GENESIO BERNARDINO
~RANCISCO SILVA
PAULO ROCHA
WIGBERTO TARTUCE
FERNANDO ZUPPO

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

-----FERNANDO RIBAS CARLI
.JERONIMO REIS

45

( ) SUBSTITUTIVA
() MODIFICATIVA

ICOMmSÃO, ESPEOAL -I

AUTOR 1 PARTIDO· ~ UF' i PÁGINA: \Miro Tcixcita, Matheus Schmidt, Silvio Abreu, • .
Fernando Zuppo, Euripedes Mironda e outrol . PDr RJ,RS,MG,SP, RO 1/S

EMENDA SUPRESSIVA À PEC N° 173195. do Praidente da República.

"que modifica O Capítulo da Administração Pública. acrescenta normas às DisposiÇÕC5
Constitucioll3is Gerai. e mabeleu IUlrmu de tran.içAo".

(no. SI'I. Miro Teixeira, Matheu. Schmídt. Silvio Abreu. Eurípedes Miranda e outro.)

Art. 1° Suprima-sc do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, com a redação dada pelo art. 2" da PEC nO 173/95, a
expressão "e a admissão em emprego público depende de aprovação em processo seletivo publico. regulado em lei".

Art. 2° Suprima-sc o ano 4° da PEC nO l7319S.

Art. 3° Suprima·se o art. SO da presente PECo

Ar!. 4° Suprima-sc do inciso V do 3rt. 206 da Constituição Federdl. com a redação dada pelo art. ,. da presente PEC, a
expressão "ou processo seletivo público".

Art. SO Suprimam-sc os incisos 1Il e IV do art. 41 da Coll5lituição Federal, com a redação dada pelo ano 8" da presente
PECo

Art. 6° Suprima-sc a expressão "com remuneração proporcional ao tempo de serviço" do § 6° do 3rt. 41 da
Constituição Federal com a redação dada pelo ano 8" da presente PECo

JUSTIFlCACÃO

Objetivamos, com a presente emenda, propor os seguintes reparos ao atual texto da PEC n° 173195:

1. Reafirmar que o concurso público é o único mecanismo impeuoal e imparcial de proporcionar o ingresso no
serviço público em respeito ao princípio do mérito.

A llOY3 redação proposta pelo Poder Executivo ao inciso 11 do an.37 consiste na eliminação do concurso público para o
ingIesso nas estatais e nos atuais cargos públicos que sejam transformados em empregos públicos e nos futuros
~regos públicos que sejam criados. Esta transformação será possibilitada pelo fuo do regime jurídico único. O
mgresso nestes empregos públicos será regido por processo seletivo público a ser reguIaJo em lei. Abre-se, desta
foTDlll, perigosa brecha ao apadrinhamento e flSÍologismo que fere o principio do mérito e viabiliza o sucatcamento
das estatais e administração direta.

A par dos eieitos perversos acima relatados. é indcnc de dúvidas a violação ao principio da impessoalidade constante
do rol dos principios norteadores da administração pública inserido no caput do 3rt. 37 da Constituição Federal.

Este principio estabelece que as atuaÇÕC5 administrativas se destinam a fins puUlicos e coletivos e não a beneficiarem
pessoas em panicuiar.
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o concurso público. a par de alguns desvios c fraudes qllCl eventualmente ocom,~ c:<tiOl: I;;;!f.; ~llcl de selecionar as
_pessoas mais preparadas. privilcgiando o mérito de fonua absolutamcnte impessoal.

A supressão do concurso público c sua substituiçio por processo seletivo público certamente confígurar-sc-á num jogo
de c:anas marcadas. oDdc os escolhidos já CSWio identificados antes de se iniciar o processo. Qual seria a nzIo de IIC

eliminar a figura do CODCUOO público se nIo fosse CSla a intençio prinQpal?

Neste sentido, pl"OpOlllOl a elimiaaçio da fipra do procCllOlC1etivo público nOl aru. tO e 4° data_da.

2. Enfatizar a impraciadibilidade do rePme juridico úaico ao ertabelecimcnto de ftII'U tlanl! cc l'Ibjetlívas ..
relaçio entre o Estado e __ arvidora.

A proposta de modificação do caput do an. 39 da CF elimina o regime juridico único c admite a illSlituiç;1o de regimes
diferenciados na relação servidor público c Estado.

EstI proposta viabiliza o retomo da situaçio caótica pré.collSlituiçio de 1988 oDdc c:ocxistiam inúmefas tabelas
cspt:ciais o que tornava inadministrável a politica de ru:ursos humanos.

O Governo Federal propõe o retorno a este estado de coisas que, na verdade, íunQona como uma rortina de fumaça
pua encobrir a verdadeirai~ de eliminar a estabilidade e demitir grande parte dos scrvidom; públicos que
teriam regimes oDdc a estabilidade nIo CSlaria contemplada.

Adotando CSla linha de argumentaÇlo, pl'llpOllllllllO aI1. r da PrelCllte e_da o nestabela:illlCfttO do inJtlt1Ito do
reaime juridico único.

3. Rataurar o prllldplo da iJoeomia para OI OClIpaatel de caJ'IOI de atribuiç6es ipaiJ M &!llleIIIIdh1dol 110
_ Poder ou em outl'Dl Podera.

É ICIIIJlre oponuno valer-se do ensinamento do festejado collSlitueionalista JOIé Afonso da Silva que. ao dispor sobre
o dispositivo collSlitueional que prevê isonomia pua cargos de atribuições iguais ou asseme1hados do mesmo Poder ou
CIItte Poderes. .afinna:

"Na ~ia e aa paridade. ao clIlI'tI'árIo. 011 cargos do
OIIfGIoIicamute ipais, dai devendo d«orrer a lpaldade de
retribaiçio; iJIo aü de acordo COlll o priDclplo gem da lpaidade
perante a lei: tratameato ipal para situaç6el reputada ip&it. i, CID
WI'IIade aplluçlo do principio da iJoeomia IUterial : trabalho lpal
deve ler ipai_ate remuncrado" (in DIreito CCIIIJtitIICIouI POI1t1vo,
U. ReviIta dOI TribunaIs, 19!1O, pai 575)

Assim ao propor a supressão do § 1° do an. 39 que trata da isonomia para seIVidores públicos. o Governo Fcdcra1
violou o prinQpio geral da isonomia previsto no caput do an. 5· da CF e vilipendiou uma das maiores conquisW dos
servidores públicos c da própria soc:iedade de ter um critério racional e igualitário presidindo as l'C1açlles entre o
Estado e seus servidores.

O que importa. na verdade. é impedir a supressão de dispositivo de tamalIba magnitude c escoimar violaçilo
insuportável de nosso texto constitucional. Neste Jefttido, o art. 3° da p_te emeJlda.

4. RatirlCar ftGIU luta contra o fim dll eatabilldade do arvidor público teado em vista lItr uma pruila M
lOCiedade.

A perda de cargo por desempenho insuficiente. prevista no inQso m do an. 41 da proposta do Governo á memaismo
exlJl:DWncnte perigoso que ccrtamellle tornará possível a ocorRncia de perseguiçilcs políticas e até~ p:!!Mis
em nome de um suposto dcscmpcnho insuficienlc. Reside ai o maior risco de apadrinhamento l'J ti.o.ioIcgismo.
Demite-se o servidor competente que nio se sujeita lOS desmandos eabusos dos hierarquicamente 5lJPCf10fiiS eem ml
lupr é colocado um servidor submisso c tutelado.

Com o fim da estabilidade por lICCCS5idade da ad1í1inistraçio pública (inciso IV do an. 41) o servidIlr arca com li

iDcompctCnQa gerencial dos administradores públicos ao lidar com a alOC3ÇltO de ru:ursos humanos. Üi! ujQ, se a
administração pública. ao longo dos anos. contratou cxccssivamcnte pua um determinado setor é o scrvid~r~ deve
arcar com este ônus. Trata-sc de uma visio estreita e pouco criativa do problema. Várias sio as áreas car~ de
peaoaJ na administração pública. cspeciaImcnte as áreas fim como saúde e c:d1Jcaçio. O mecanismo apropiiad~ sl3iII a
reaIocaçao e nIo li pura e simples demissio. Uma rápida qualificaçio seria suficiente pua dotar os tram1l3ic!oz de
conhecimentos minimos ao trabalho de combate ao aM1fabetismo e mortalidade infantil existentes no pais. ~Er.

A previsio de extinçio de cargo e a vedaçio de criaçIo de novo cargo para as mesmas íunçõcs no periodo de 4 t\.ll~'; no
, caso de perda de-cargo por intcrcssc da administraçio (§ r do an. 41). vcm sendo alardcada pelo Governo l><)f-1{, uma

forma de lIlOIUU' a nobreza de suas preoc:upllÇl'les. No entanto, o grande risco de fisiologismo e aplldrinlo,=o
CIICOIItraoSC no inciso mdeste artigo, a demissio por illSllficiCnQa de desempenho. pua o qual o Governo N'o E1wJiu
llCIIhuma salva(;'wda.

Os servidores que desenvolvam atividaclca consideradas tipicas de Estado nIo perdem o carso por ncccai.t :,b d!l
administraçio públk:a (an. 41 § 3"). IIW ainda estio sujeitos ao arbltrio da insuficiCncia de cIcsempcnho. Já OICê~
servidores do alcançados pel:u duas hipóCcses. nIo poauem qualqucr direito contra li perda imotivllda de seus C,"':i'f%!.
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propõe·se. amda. que o servidor colocado em disponibilidade perceba a remuneração integral do =g<:>.

Neste sentido. os aru. S" e 6" da presente emenda.

Por todo o Cl\")lOSlO. contamos com o apoiamento c a posterior aprovação destA emenda ~loo nO$)>I) Ul"S>:EGD if'd'(,;;], [cN
cntendcr que a mesma minimiza os graves defeitos encontrados na PEC n' 173/95. principal1l"~Jire 01; ,,,,!'ii'§.lm3; à
violaç;lo de direitos e garantias dos servidores e da sociedade.

PARLAMENTAR:

DATA: 05/11/95

tI J: r~ 0 .;., i:~ i ~-:E: I p \~l

l"il·~lTH·:~!.I::) ~·:,Hi'ÍI[)T

f.;rUh') "BRCU
FCRNf"i~[)O ::Uí'PO
EJRIPEDES M:rANDA
;''':::RN?lI'H)O FE::<RO
'Hl.TOfJ ;·"EI·me"
;:;:1:IHO f' HJl-Il,:nW
ALEXANDRE CARDOSO
.J(, 1: R MUlUiULl...i_1
t,~H W1LDO ',;"LE.
HELIO BICUDO
TUGA ANGEI'U'IMI
PAULO ROCHA
HERMES PARCIANELLO
PADRE ROQUE
CHICAO BRIGIDO
WILSO~l C,;MPOS
CASSIO CUNHA LIMA
ALBERICO FILHO
AGNELO l1UEIROZ
COR IOLANO S?lU,S
ALEXANDRE~ERANTO

CHICO \)]GIL"N íE
WILSON CIGNACHI
MUSSA DEMES
JOSE LUIZ CLEROT
INACIO (,RRUDA
JOAO FASSARELLA
DE VELASCO
CUNHA LH1A
JOSE MAURICIO
EDSON SO,od~ES

CARLOS CARDIN,;l.,
LUIZ DURA0
I<OBEi~IO ('\I~,',UJO

FRM1CISCO SIUN'I
ANTONIO .J()fHj:;::
BETO LE~_J:3

IV(.,NlWO CIJNH,o, L Ji1,',
fWB ENS CO~3AC

SEf~(.lFIM.)ENZOiI
ELII~l~~ t'IIJl?r::ID
,NEL e'E OLf',n:IR~l

r'::!NA ,JULII~

8" St"1
EDw"RDO BM~.BO':;A

k IC;:,RIJO ':,OMy'IJE
::;)t1R;ll!")'~1 FELIPE"
FERN,'\NOO LYRA
VALDENOi;; GUEDES
~'if'lR IA L(,URA
"I<Ti"IUI< '..'IRGIL10
~EOPOLDO 8ESSONE
CECI CUNHA

F'INHKJIW. U'tNDIM
FREIRE ,JUNIOR
ALBERICO CORDEIRO
,.N I G(.,1... GOl"íES
.Ji,RB,;S LH1A
ILDEMAI~ I<USSLER
ROBERTO FR"'tJCA
05C(,R GOLDON I
~IARCONI PEIULLO
DUILIO PISANESCHI
J<)SE L Hl1'IAR ES
TELMA DE SOUZA
JOAO HENRIQUE
VALDOMIRO MEGER
TETE BEZERRA
TALVANE ALBUQUERQUE
f~A.IMUNDO SANTOS
ROBERTO PAULINO
,JAIME MMTINS
PEDRO WILSON
M(,RIA EL'JrRA
JOAO. MAIA
EULER RIBEIRO
JAIR BOI_SONARO
NILSON GIB:;'m
HAROLDO LIMA
JOSE ALDEMIR
NEWTON C~lRDOSO

CARLOS AI.IHON
BENEDITO GUIMARAES
WILSON 81~HNC()

SILVERNAN1 SANTOS
GERSON PEI<C:;
FERNANDO OONCALVCS
3IMARA ELLEI'1Y
Si::RGIO "lIRANDA
L.",UI~"l Ctli~NEIRO

i",ARCELO DED"
SERGIC C(JlH1EHW
(éDSON EZ[QU J EL
SYL'·)'[c) LOPES

MUraLC< I·' ,[,JHE cF.')
EDUARDO MASCARENHAS
:;,'tLOM"O C[lUZ
:_EOi~EL P(',V,',N
Lf:jIRE IxOS;,"IDO
ENJ,',RDO .1C'IWE
,JO·::;E CENO rrw
HUGO l"",GR ""'JilA
[jOhING();~ I... :..! riU,
~)EVEr( J l~iNo" t~lLI,)ES

,',rmMJDO COSTA
UF1SON f.l "N['<l:rfl t,
GENEGIO DCRN~RDINO

M~M?lNDO ,c,1J I:L 10

SAULO ,lU E n: OZ
[NIVALDO ~J8EIRO

ADHEMA~ DE BARR0S ~ILHO

I)ICENTE ~lr:PU!"'I(~

ZILA 8EZERRA
WALDOHIRO ~IORAVANTE

[,J()U,!EY QUEIROZ
pAULO GOI.JVEA
!3ETINHO fi o(J i',G O
SILAS BRASILEIRO
ROBERTO BR,o,NT
BENEDITO DOMINGOS
MARCIO REINALDO MOREIRA
CELSO DANIEL
U8ALDHJO JUNIOR
FRANCISCO DORNELLES
CIPRIANO CORREIA
SOCORRO !JOIIES
JOSE CARLOS COUTINHO
MARCIA CIBILIS VIANA
ALDO I<[BELO
YEDA CRUSIUS
rlARH!Hl'l l'ii·'UI'1'
ADELSON SALI)I~D')R

FEl< NArJ[)O L')P CS
.JOSE FRITSCH
HUN8ERTO COST",
AUGUSTINHO ~REIrAG

C,::,RLOS NELLCS
WIGBERTO TARTUCE
ANTONIO AUREL,LANO
ROBERTO FOHTES
LUIZ CARLOS I-IAUL(
SALATIEL CARVALHO
BEN:~úITO DE LII~A

HERACLITO FORTES
GOrJZI~GI-'; f'10 f A

'nLHAR ROCHA
VICENTE ANDRE GOMES
MARCELO rEI~EIRA

JURANDYR PiUXAO
tlARCOS LUlA
WERNER W,',lmERER
PEDRO IRUJ')
EFRl'lIM í10RAIS
EUJACIO SIi1·)ES
AROLDO CCDRAZ
MARIO DE OLIVEIRA
EMERSON OLAVO PIRES
,'.\/HONIO FC:lJ~10

CLEONANCIO FONSECA
P,OU\...!) TITM~j

C,o,RLOS MOSCONI
.JAIRO CARNURO
NIL T0N BI',IANO
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JOAO MENDES
ANDRE PUCCINELLI
PAES LANDIM
ORCINO GONCALVES
JOAO THOME MESTRINHO
ERALDO TRINDADE
ALZIRA EWERTON
FELIPE MENDES

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SEVERINO CAVALCANTI
JAIR SIQUEIRA
ANTONIO DOS SANTOS
PRISCO VIANA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
UBIRATAN AGUIAR
BONIFACIO DE ANDRADA
FRANCISCO HORTA
JOSE TUDE

JOSE COIMBRA
CARLOS APOLINARIO
RAUL BELEM
LUCIANO ZICA
FIRMO DE CASTRO
GIOVANNI QUEIROZ
NELSON OTOCH
ENIO BACCI
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ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••.••••••••••• i90
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••.•••••• 209'

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

SILViO ABREU
EURIPEDES MIRANDA
MATHEUS SCHMIDT
ZIU\ BEZERRA
SIMARA ELLERY
MARCIO REINALDO MOREIRA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
SOCORRO GOMES
JOSE LUIZ CLEROT
ANIBAL GOMES
ROBERTO PAULiNO

PROPOSIÇÃO

46

CECI CUNHA
GENES 10 8~RNARDINO

FRANCISCO SIL'.)A
PAULO ROCHA
WIGBERTO TARTUCE
FERNANDO ZUPPO

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

FERNANDO RIBAS CARLI
JERONIMO REIS

CLASSIFICAÇÃO

PEC N° 173/95

ICOMISSÃl>. ESPECIAL

DISPOSITIVO:
() SUPRESSIVA
() AGLUTINATIVA
( ) ADITIVA DE

(X) SUBSTITUTIVA
() MODIFICATIVA

Miro T " MaAthcusUT°ScRhmid S'l' breu,I PARTIDO: ~ UF: I PÁGINA:' I
C1xetra, , ,l, 1 VlO A, PDT RJ,RS MO SP RO 1110

Fernando Zuppo, Eunpedes Miranda e ouao. ' , •

SUBSTITUTIVOÀ PEC N° 173/95, do Presidente da República,

"que modifica o Capitulo da Administração Pública., acrescenta normas às
Disposições Constitucionais Gerais e estabelece normas de transição".

(Dos Srs. Miro Teixeira, Matheus Schmidt, Sílvio Abreu, Euripedes Miranda e outros)

Dê-se à PEC nO 173/95 a seguinte redação:

Art. 1° Incluam-se, onde couber, no Capítulo VII, Da Administração Pública, os seguintes artigos:

" Art. O controle social do Estado será exercido. nos termos da lei, através da
constituição de órgãos colegiados na estrlltura de todos os ministérios, secretarias
estaduais e municipais com composição paritària de representantes do Governo e dos
setores interessados, com mandato fixo e poder deliberativo, inclusive no que
concerne à alocação de recursos orçamentàrios, privatização de entidades da
administração indireta, elaboração de planos, programas, projetos e contratos.

Art. Será instituído em todos os ministérios, secretarias estaduais e municipais, bem como em todos os
órgãos e'entidades vinculadas, sistema de infonnações acessível a todos os cihdãos, em todas as unidades da
Federação, iilcluindo dados sobre orçamento, planos, programas, projetos e contratos dos órgãos e entidades
mencionadas.
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Art. Cabe à União, Estad9~, Distrito, federal e Municipios em suas respectivas
esferas de competência:

I • fortalecer as politicas e mecanismos de controle e intervenção no domínio econômico de modo a fomentar o
desenvolvimento nacional, a minimizar as distorÇÕC5 existentes e assegurar a soberania nacional;

n-controlar e normatizar o monopólio cStata1 nos setores estratégicos dà economia;
m• reprimir o abuso do poder econômico e de práticas lesivas li. concorrência e ao
coosumidor;
IV - criar o estatuto juridico da empresa pública, da sociedade de economista mista e
de outras entidades do Estado que explorem a atividade econômica ou prestem
serviço público dispondo sobre:

a) objetivos, função social e o papel empresarial;
b) normas de fiscalilação pelo Estado e pela sociedade;
c) constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal;
d) critérios de escolha e mandatos de administradores, contemplando a eleição de um
terço dos diretores pelo voto direto dos empregados;
e) normas que determinem a obrigatoriedade de declaração dos bens dos
administradores no ato de sua nomeação e exoneração, bem como a possibilidade de
acesso li. sua movimentação bancária, pelo período em que exercerem o cargo
público, pelos órgãos responsáveis pelo controle interno e externo da administração
pública, direta e indireta;
f) IIOrmas de alienação e aquisição de bens, de contratação de obras e serviços;
g) IIOrmas de contrato de gestão.

Art. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a rca10caçã0 e a requalificação
dos servidores, privilegiando a at.uação em atividades-fim, na prestação de serviços essenciais li. aquisição da
cidadania, especialmente nos programas de erradicação do analfabetismo, de erradicação da mortalidade
.infantil, de suplementação alimentar e atendimento à saúde.

Art. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios instituirão programas de avaliação qualitativa
das politicas públicas que viabilizcm o dimensionamento do impacto das politicas, programas e projetos,
aferindo sua efetividade cconômico-social junto à população-alvo.. ,

-----
Art. A União, Estados, Distrito Federal e Municípios aOOtarão politicas globaiS e permanentes de recursos
humanos aplicadas a todos os servidores, respeitadas suas peculiaridades, para o que adotarão as seguintes
diretrizes:

I - organizar todos os servidores em carreiras com claros critérios de promoção
vinaJ1ados a aproveitamento em cursos periódicos de aperfeiçoamento ministrados
por escola de govemo.
U - estabelecer indicadores de desempenho por setor e vincular o desempenho do
servidor a mecanismo variàvel de retribuição, gratificação de desempenho, extensivel
a todos os servidores públicos. .
lU • rca10car e rcqualificar servidores privílcgiando-se a prestação de serviços
públicos na área social e o arendimento direto ao cidadão."

Art. 2° Dê-se aos inciso 11 e V do art. 37 da Constituição Federal a seguinte redação:

·Art.37 .

U - a primeira investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
cmconcurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nome-.. ..;es
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

v - dois terços dos cargos em comissão i: das funções de confiança, em todos os níveis, serão exercidos, nos
termos da lei, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional."

Art. 3° Dê-sc ao inciso V do art. 192 da Constituição Federal a seguinte redação:

·Art.192..............•..............•......•.........•...............

V - os requisitos para a designação de membros da diretoria do banco central e
demais instituiÇÕC5 financeiras, sendo vedada a designação de pessoas que nos
últimos 4 (quatro) anos tenham sido proprietárias, sócias, acionistas, ou
controladoras, a qualquer titulo, de empresas integrantes do sistema financciro
privado ou que operem nos ramos de previdência ou seguro, bem assim suas
coligadas ou controladas, bem como seus impedimentos após o exercício do cargo;
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Art. 4° Supnma-se o § 4° do inciso IV do alt. 144 da Constituição Federal.

JUSTIFICACÃO

A presente emenda tem o objetivo de apresentar uma proposta alternativa de Reforma AdministtativlI •
encaminhada pelo Presidente da República sob a forma de proposta de emenda à Constituição.

Objetivamos identificar os gatgalós estruturais da Administração Pública brasileira, propor medidas que
levem a superação ou. ao menos. à minimiz.ação dos problemas encontrados e demoasuar os objetivos
concretos a serem conseguidos com as medidas.

Ao mesmo tempo reiteramos as criticas à proposta governamental centrada na visão equivocada de que a
tentativa de equacionamento dos graves problcmas CI1COIItrados hà décadas na administração pública se fará
pela supressão de direitos e garantias individuais dos servidores. afrontando direitos adquiridos e rompendo o
pnncipio da independência e hanncaia entre os Poderes constituidos.

IReafirmamos o nosso entendimento de que é inadmissível tentar convenc:er a sociedade e a classe poIitica que a
iviolaçao da ConslIIwção Federal e de princípios básicos do E5lado democrá1ico de direito através de emeadaIillCOosutUClonal à ConstilWçãO seja a única forma de reformar o aparelho esl3ta1.

IVale. por fim ressaítar. que ~ interessa. neste momento. apontar para os príncípaís nós-çriticos existaIu:s e
i esl3belecer macrCKll:ljetivos.

INIo se persegue. com a presente emenda. um deIa1hamcnto de medidas. incabível num tc:<lO constílUCional.IEnuncíamos normas gerais. mas fundamenlais para dotar o Estado das condiç(les indispensáveis ao descmpenbo de
, sua tarefa preclpua de promover o desenvolvimento e a redução do abismo social hoje CX1SteIIte.

IPassaremos a elencar. pragmática e sUQatamente os poatos ceatraís que devem ser eafienlados e que juslificam a
,apRl[Cntação da presente emenda.
i
i Controle Social do Estado

la) Situaçlo Atual

• (nexlSlénCla de mecaaísmos que viabilízem o controle social do Estado.

b) Proposta lcontemplada no an. l' do Sublaitll1Ívo)

• Existéncla de órgAos colegiados na estrutura de todos os Ministérios com composição pantáría de represental1teS do
Governo e de representantes dos setores interessados. com poder deliberauvo. inclusive no que coaceme à aIocaçIo de
recursos. elaboração de programas e projetos. maadato fL'<O e acesso às informaç(les do ministério e de todos os órgIas

, vinculados.
~ • Sistema de IfUOrmaç(les acessivel a todos os cidadlos em todas as unidades da Federação incluindo dados sobre
: orçamento. orogramas e conuatos dos ministérios. órgios e entidades vinculadas.

lc)Objetivos a se~m alcançados
I
i•Viabilização de controle social das aç(les de E5lado fundado em efetiva panicipação dos cidadãos na fonnu1al;llo.
I implementação e avaiiação de políticas públicas.

IDefinido do Estado como agente econômico

ia) Situação atual

: • Onussào do Estado do papel de indUlOr de política de desenvolvimento auto-sustentado.
• Supressão IOdC\lda do monopólío estalai em áreas csuatégicas - petróleo. telecomumcaç(les e mineração.
• Existéncla de enormes distorç(les no mercado em prejuizo do cidadlo/consumidor.

: • Baixa pamclpação SOCIal na gestlo das estatais.
i • Promlscwdade na relação públícolpnvado no

i, b) Proposta tcontem"lada no an. l' do Subltitll1ÍVO)

, • Fortalecimento das politicas e mecanismos de controle e intervenção do Estado no dominio ecoaómial de modo a
fomentar o desenvolvimento nacional. a mmimizar as distorçóe5 ClUstentes e assegurar a soberaIIla nacional.
• Conuole e nonnauzação do monopólio estatal nos setores csuatégicos da econonua.
• Repressão ao abuso do poder ecooómico e de práticas lesivas à concorréncla e ao consumidor (dumping, UUSI. preços
abUSl\'os. e baixa qualidade produtos e serviços).
• Criação do Estatuto Jurídico da empresa pública.. da sociedade de economia mista e de outras entidades do Eslado
que explorem aundadc econômica ou prestem serviço públíco dispondo sobre: objClivos. fimçIo soc:iaI e o papel
empresana!: normas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade: consutuição e funcíOnamcDlO doi c:ooseIhos de
adnunisuação: critérios de escolha e mandatos de administradores e gestores: normas que determinem a
obngatonedade de declaração de bens pelos administradores. bem como facultem aos órgãos competentes o acesso à'
mavtmentação bancana: normas de ahenaÇl\o e aqwsição de bens. de contratação de obras e serviços; e normas de
.:anuato de gestão.
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c) OIIjetM11a lerem alcançadol

.Jlnlmaçio da pnxIuçIo. ComeDlo à geraçIo de empregos e esúmlllo ao cresciDlClllO do men:ado iDlcmo.
• Coauole do Eslado sobre os selOI'eS esuarégíCOI da economia.
• 1Upias llOrl!IaS regu1amentaDdo. o men::ado, visaDdo a plOUlÇIo do cidadlolcollSWllidor.
• Maior traIISparãIcia c COIIIIOIc social sobre a alIIIÇio das CSlalais.

• IDchamento das alividades-meio e o abandono das atividades-fim. especialmente as sociais (ecIucal;to, saúde,
lIIislencia social).

b) PropaIIa (COII1Cmplada ao art. 1· do Subttitu1iw)

• RaIocaçIo e requaIificaçAo dos servidores pua atuarem nas atividades-fim. na preslaÇIo de serviços esseac:Ws à
aqaisiçto da c:idadaDia como. p.ex, en'IlIicaçio do analfabetismo. da mona1idade infantil. p~ de
~ali~.elC.
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c) ObjetMlla lCftm a1cançadOl

• Distribuiçio racional dos servidores privilegiando o ateIIdiJncnto dos cidadlos em SlI3S necessidades mais pRIDCIIIeI
que compnlIllel.em o pIeuo exercício da cidadania.

AnI'. gu!lítatíva das políticas PÚbl!cu
a) Sltuçia AIUl
• lJIexisténcia de avaIiaçIo qualitativa das pollticas públicas

b) PropaIIa (_piada DO art. •• do Sutt.címdvo)
• Daenvo1viDlClllO de pmgramas criticos que viabilizem o dimensionamento do impacto das poI!ticas. PropIIIIIII e
pIlljeIoI aferindo SUl efetividade econômico-soc:i JUDIO à popuIaçio-aIvo.

c) OIIjdiw1a lCftm alcapÇadol

• Avaliar se os indicadores do SClDr Coram positivamenle aCeIados ou do embasando a dccisIo de 1IWIICr. aperfeiçau
, CIll dimiDar apoI!úca. pJtIpama ou pIOjeIo.

NU!g de _!'!OS Humanos

a) SiCuçjo Acuai

• IIICXislência de política de recursos humanos que qualifique. estimule c remunere adcquadamcme e leIIba COIQO

coauapanida um melhor desempenho dos servidores públicos.
• A1ocaçlIo Irracional dos servidores gerando tol8I insuficiellCia na prestaÇio de serviços públicos.

b) 1'ropoIU (coa_piada DO an. 1· do Subttitu1iw)

• Orpnizaçio de todos os servidores em <:lImiras com claros critérios de promoçlo villl:uiados a aprlMitaDlClllO em
cunas pcnódicos de aperfeiçoamcDto miDisuados por cscoIa de governo.
• Eslabelecimcnto de ind;,;ad,":es de desempenho por setor e vincuJaçao do desempenho a llIClCIIIismo~ de
reaibuiç;Io (gratiticaç*o de desempenho) a todos os servidores públicos.
• RaIocaçIo c rcquaWiA:açio de servidores privilcgiando-sc a pre5laÇllo de serviços públicos na área social e o
ateIIdimento direto ao cidadlo.
• MaDulcnçio dos direitos collSlitucionalmcnte assegurados (estabilidade. regime jurídico único, COlIQIrSO público,
imduIibilidadc de saIàrios. isonomia c nio discriminaçAo para ingresso no serviço público).

c) Objdiwla serem a1cuçadOl

• CoIIItaute qualificaçio e apertCiçoamento dos servidores públicos.
• PrevaIêDc:ia do sisIana do mérito nas plOmoc;llcs.
• EIlíIlIUIo ao servidor com a perspa:tiva das pJtImoc;Ocs e da pcrcepçlIO de graúficaçio por dcsempcnbo.

• ReYenio dos VCfIOIIhosos indicadores sociais.

!wm de c'rm em comi. , COR_te altemjgcj. de leU' pUUtes

a) Sltuçia Acuai

• ExiIIáIcia de número excessivo~ cargos em comissAo na administração pública utilizados como moeda de tIRCa na
bupnba por apoio poIitico gerando. por conscquêDcia, uma tol8I desprofissio~ da Idminiluaçlo bem COIIIO
_ alIIIÇio inorgãnçia do governo.
• CoIIItaute !l1CnlâDcia dos tituJares de órgIos e entidades e de todos os ocupanteS de cargos de coDfiaDça lIOIIlaIdos
pelo titular. desde o SecreWio Nacioaal, o Diretor de Departamento alé o Chefe de Serviço o que lcYa a lIJIII

peraIisaçio sazcmaI da máquina admiDislraliva bem como à descontinuidade da açIo de governo.
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(j Drástica recluç,tD do r\i!rn~re; -: . ,~(."S etn. c'únnanca rle. Ii··.... ~ pfOv!mt:!lío. restnng_mdo-..os a Secretário Executivo,
S>;t:.·w;"~iios NaC!Orit'"!l~ I~ fu'Sldent.c; de estnf2th;. as (~efa~~ cargo5 p~am ~ ser 'Pfeench!dos púr ocupantes de C3fgOS
efetiv.~§.

" Profissionalização da administrnção pública. cOllun!Jidade e organicidade das políticas públicas.

A clternçilo do illCiso l! dú art. 37. ta'llbém (ijntemplaàa :no ano 2" do Substitutivo. acopla-se à proposta de urnaI
IXllitiC2 global de r=rr-odJS hUl1lanos. "roporc~orumdo um estimulo acllClorml aos 5elVldores públicos.

Ad.en,í':..als~ C't;s;nM~t:F~:3 {}l ~·~~~ad~,h~ prc;üEmte ~i[':i t~bzleeer. iUli tenG cônstiruciona!~ as requisito" pan
de.lli~>"lçi!ilJI!e UEm1'ÕJ"i1~ da diret"rin do Bme," Ceii<trcl e dewm in!i1ituiçlles finlUlctilt:M.

Ê im~"'rio:;Q ~',>r thIl à, ífromiwuas relaçOOs entre o setor público e o setor privado. relações nefastas que ao longo dos
,eMS W irili'Ula'aIU ~rtl tOOa.> 35 áreas do estado e com muito mars gravidade. nos cargos de primeiro escalão da
illSlimiç'10 resprJPl::ívGj 1'1:la gestão da politica monelàna. financeira e cambial do país, mcluindo a fiscalização e o
O.Jí1lic-l~ dI) sistem.a financeIrO nacíonal.

flor fim. a suprtssilo pi'Oposta no an. 4" do Substitutivo \~ablliza que a função de insuução processual possa também
s", (k,!lr!lp~nhada por representantes do Poder Judiciário.

PIlY 1(.[10 o exposto. contamos com o apoiamento e a posterior aprovação deste Substituuvo pelos nossos Ilustres Pares,
r·ar entender que o mesmo enfrenta os problemas estnrturais da admimstrnção pública brasileira. diferentemente da
~ fCr(>Jsta governamental que retringe-se a propugnar pela demissão em massa e pelo achatamento remunerat6no.
',~cl.ando a COlUiutuição Federal e afrontando direitos e garantias dos servidores e da SOCIedade.

l

L
PARLAMENTAR:

DATA: 05/11195

, ",:;<"'" \ ,.Y ri I
ASSINATURA:'__.:..l,It-=-iV"" _

~ V

'D:o TEIXEIRA
-l,ytNEUS SCHMIDT
,EL.VIO ABREU
n:ra'JANOO ZUPPO
UJfi IPEDES MIRANDA
FERNANDO FERRO
hILTON MENDES
EZIDIO PINHEIRO
ALEXANDRE CARDOSO
JAIR MENEGUELLI
ANIVALDO VALE
HELIO BICUDO,
TUGA ANGERAMI
PAUL'O ROCHA
HERMES PARCIANELLO
PADRE ROQUE
CHICAO BRIGIDO
AGNALDO TIMOTEO
WILSON CAMPOS
CASSIO CUNHA LIMA
AGNELO QUEIROZ
CORIOLANO SALES
ALEXANDRE CERANTO
CHICO VIGILANTE

WILSON CIGNACHI
OSMANIO PEREIRA
MUSSA DEMES
JOSE LUIZ CLEROT
INACIO ARRUDA
DE VELASCO
JOAO FASSARELLA
CUNHA LIMA
EDSON SOARES
JOSE MAURICIO
CARLOS CARDINAL
AUGUSTO CARVALHO
LUIZ DURA0
ROBERIO ARAUJO
PAUDERNEY AVELINO
JOFRAN FREJAT
FRANCISCO SILVA
ANTONIO JORGE
BETO LELIS
IVANDRO CUNHA LIMA
RUBENS COSAC
FERNANDO GABEIRA
SER AFIM VENZON
ELIAS MURAD

NOEL DE OLIVEIRA
ANA JULIA
B. SA
EDUARDO BARBOSA
RICARDO GOMYDE
SARAIVA FELIPE
FERNANDO LYRA
VALDENOR GUEDES
MARIA LAURA
LEOPOLDO BESSONE
CECI CUNHA
ARTHUR VIRGILIO
WILSON BRAGA
PINHEIRO LANDIM
FREIRE JUNIOR
EDISON ANDRINO
ALBERICO CORDEIRO
ANIBAL GOMES
JARBAS LIMA
ILDEMAR KUSSLER
NELSON MARCHEZAN
OSCAR GOLDONI
JOSE REZENDE
MARCONI PERILLO
DUILIO PISANESCHI
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JOSE LINHARES
TELMA DE SOUZA
NEWTON CARDOSO
JOAO HENRIQUE
VALDOMIRO MEGER
TET~ BEZERRA
TALVANE ALBUQUERGUE
RAIMUNDO SANlOS
ROBERTO PAULINO
JAIME MARTINS
MARIA ELVIRA
EULER RIBEIRO
JAIR BOLSONARO
NILSON GIBSON
HAROLDO LIMA
JOSE ALDEMIR
AIRTON DIPP
SILVERNANI SANTOS
WILSON BRANCO
GERSON PERES
SIMARA ELLERY
FERNANDO GONCALVES
SERGIO MIRANDA
MARCELO DEDA
LAUI"A CARNEIRO
SERGIO CARNEIRO
EDSON EZEQUIEL
RODRIGUES PALMA
SYLVIO LOPES
EDUARDO MASCARENHAS
SALOMAO CRUZ
LEONEL PAVAN
JOSE GENOINO
LAIRE ROSADO
EDUARDO JORGE:
HUGO LAGRANHA
ARMANDO COSTA

UDSON BANDEIRA
GENES 10 BERNARDINO
SAULO QUEIROZ
ENIVALDO RIBEIRO
ADHEMAR DE: BARROS FILHO
VICENTE ARRUDA
WOLNEY QUEIROZ
BETINHO ROSADO
SILAS BRASILEIRO
ROBERTO BRANT
BENEDITO DOMINGOS
MARCIO REINALDO MOREIRA
CELSO QANIEL
UBALDIN'O JUNIOR
FRANCISCO DORNELLES
CIPRIANO CORREIA
SOCORRO GOMES
JOSE CARLOS COUTINHO
MARCIA CIBILIS VIANA
ALDO REBELO
YEDA CRUSIUS
MARINHA RAUPP
ADELSON SALVADOR
FERNANDO LOPES
JOSE FR ITSCH
ELIAS ABRAHAO
HUMBERTO COSTA
LAEL VARELLA
CARLOS MELLES
WIGBERTO TARTUCE
ANTONIO AURELIANO
ROBERTO FONTES
LUIZ CARLOS HAULY
SALATIEL CARVALHO
LUIZ FERNANDO
PAULO PAIM
GONZAGA MOTA

VIU1AR ROCHA
VICENTE ANDRE GOMES
JOSE PIMENTEL
RIVALDO MACARI
ZILA BEZERRA
PEDRO IRUJO
EFRAIM MORAIS
EUJACIO SIMOES
ROMEL ANIZIO
ELISE:U PADILHA
EMERSON OLAVO PIRES
CLEONANCIO FONSECA
PAULO TITAN
JAIRO CARNEIRO
NILTON BAIANO
JOAO MENDES
ANDRE PUCCINELLI
PAES LANDIM
ORCINO GONCALVES
JOAO THOME MESTRINHO
ALZIRA EWERTON
FELIPE MENDES
JAIR SIQUEIRA
SEVERINO CAVALCANTI
ANTONIO DOS SANTOS
PRISCO VIANA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
UBIRATAN AGUIAR
FRANCISCO HORTA
JOSE COIMBRA
CARLOS APOLINARIO
LIMA NETTO
ARLINDO CHINAGLIA
LUCIANO ZICA
FIRMO DE CASTRO
GIOVANNI QUEIROZ
ENIO BACCI

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••.••••••.••• 184
ASSINATURAS_DE DEPUTADOS LICENCIADOS~..... 4
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••.•••••••• 205

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 17

NEWTON CARDOSO
SILVIO ABREU
EURIPEDES MIRANDA
MARIA ELVIRA
AGNELO QUEIROZ
SIMARA E:LLE:RY
MARCIO.REINALDO MOREIRA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
SOCORRO GOMES
JOSE LUIZ CLEROT
ANIBAL GOMES
ROBERTO PAULINO

PROPOSIÇÃO

47

CECI CUNHA
GENESIO BERNARDINO
FRANCISCO SILVA
PAULO ROCHA
WIGBERTO TARTUCE

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

LUIS ROBERTO PONTE
JERONIMO REIS
FRANCISCO DIOGENES
JORGE: KHOURY

CLASSIFICAÇÃO

PEC ND 173195

[COMISSÃO, ESPECIAL

DISPOsmvo:
() SUPRESSIVA
(: AGLUTINATIVA
(X) ADITIVA DE

( ) SUBSTITUTIVA
() MODIFICATIVA
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Fernando ZUP'P<l. Eunpedes MIranda c outros

EMENDA ADmVA À PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO FEDERAL N·173. D~ 1m D~

AUTOfdA DO pIaSIDENn DA REPÚBLICA

(DoI Sr.!. Miro Teixeira, Matheus Schmidt, Sílvio Abreu. Eurípedes Miranda e outros)

lnclua·se. onde couber. a seguinte disposição trnnsitórill na presente proposta de emenda à Constituição Federal:

I

IHAr!. A p,nmte p'opoSilJ de emmdit à Constituição Fede,al $Omente con5ÚÚ,ar-se-á apnwadit Si!, SIlb..:úlll "
•,eft"mdD popular, obtivllJ' vOlIIÇl1DfavD,ável do corpo eleito,aL

PaY,[,g'ajD Único. O Con::,USD lYacü>nlll autoriza,á 11 ,ealizaçãD áD ?efermáD popula" bem comD ntIIbeJ«m ".
<:rWiríM 12 U'l"WtDS paras~ e:urcicio. H

JUSTIFICATIVA

A Consutuicâ(t";"fral de 1988 inovou. referentemente às COnstitUIções de 1946. 1967 e 1969. no que conceme às
fonoas pelas qual. o povo partiCIpa do poder,

Juntamente aos institutos que conformam a democracia indireta ou representativa. através da qual o povo. fonte
primária do poder. outorga as funções de governo aos seus representantes. os quais elege periodicamente, o
constituinte de 1988 fez constar de nossa Cana Magrnl institutos da democmcia semi-diret? que combinam
caraeteristicas da democracia representauva com da democracIa direta.

Dentre estes institutos. constantes da Lei Maior. que se caracterizam pela participação direta e pessoII1 da cidadania
na formação dos atos de governo. está o merendo (An. 14. inciso II da CF).

Este instituto. que segundo J05é Afonso da Silva. pode ser autorizado pelo Congresso Nacional p3IlI tratar, inclusive,
de questões constitucionais. caracteríza-se pelo fato de que os projetos aprovados pelo Poder Legislativo devam ser
submetidos à vontade popuiar. p3IlI que. só enmo, atendidas cenas exigências e com a manifestação favotável do
eleitorado. o projeto seja considerado aprovado.

A principal vinude destes institutor de democracia indireta (referendo. plebiscito, iniciativa popular. ação popular) é
de viabilizar a participação direta do povo, detentor do poder originário, em momentos cruciais da vida nacional.

Já que esta participação não é possivel em todos os momentos da gestilo da coisa pública. pelo menos naqueles que
carcaterizam uma imlexão, uma mudança estrutural de paradigmas. esta participação deve ser bem vinda, e mais do
que isto. estimulada.

O momemo politico por que passamos atualmente se enquadra perfeitamente na definição antenormente mencionada.

As propostas de emendas à Consuluição Federal encaminhadas pelo PresIdente da República. têm o condJo de, caso
aprovadas. causar profundas reformulações na vida de todos os brasileiros. sem que o indispensável aprofundamento
do debate que subsidiaria a formação de COllVtcções tivesse SIdo levado a bom termo.

A idéia·força que tem noncado os trabalhos é a urgência. a premência de realização destas refonoas de modo a
aproveitar a frágil e intermitente matoria govemamemal no Congresso Naciollltl e o residllO de popularidade que ainda
resta ao Presidente da República.

Neste senudo. pela gravidade aos assuntos que estilo sendo tratados nas propostas de relorma da Constiluição Federal,
entendemos por imprescindível um maior aprofundamento dos debates e o cbamamento dos detentores do poder
originário p3IlI efetivamente decidirem se aprovam o projeto de Estado e Sociedade preconizado pelo Governo Federal,

t caso as propostas de emenda à Constiluição Federal sejam aprovadas pelo Congresso Nacional.
I

1Vcja-se a relevãncia do aprofundamento da discussão e da participação popular no que COI! eme à modificação
Io:strotural da administração pública brasileira.

A proposta~menda constitucional em epigrafe objetiva realizar significativas alterações no capitulo referente à
administr.lção pública para. sob o prete.xto de modernizar e tomar mais eficiente a administração pública em todos
os níveis da federação, promover demIssões em massa e achatar ainda mais a remuneração dos servidores públicos.

R.deridas providências seguem a lógica neoliberal do Governo Federal e vêm se somar aos nefastos c:fcitos que a
estabilização da econOmIa têm gerado na iniciativa privada como a proliferação do desemprego. a drástica reduçJo da
atividade produtiva e o sucateamendo do parque industrial nacional.

A PEC em questilo elege o servidor público como bode expiatório de todas as mazelas que se acumulam há anos na
adnuni.uação pública. Mais uma vez o Governo Federal recusa o enfrentamento das questões estruturais que se
reproduziram ao longo das últimas décadas e que tem contnbuido para a descaraetenzação e desqualificaçSo do setor
público como. p, c;x,: a utilização de cargos e empregos públicos como moeda de troC3 na barganha por apoio polltico
110 Congresso Nacional e a consequente "feudalização" da administração pública. que se caraetenza pela inexistência
de uma ação org:inica de governo: a constante alternância dos utulares de órgãos e entidades respoosáveis pela
formulação e Imp/emema,ão de politi= pÍlbli= aliam a um número absurdo de cargos de confiança o que gera,
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oo,n a substituição do titular do órgão e, pelo "efeito dominó";"& todos os"OCllJl3l1!eS dos cargos mCllClonados, a
p;Ilrotlisação r;azonal da máquina administrativa ; o iUChamenlo das atividades-meio e o abandono das atividades-fim,
~ialmenle as sociais; a inor,crãncia de meo::anismos de fiscalização e controle dos gastos públicos; a incxist!ncia de
avaliação qualitativa das políticas públicas; a inexistência de políticas de recursos humanos que qualifiquem.
estimulem e remuncn:m adequadamente os servidores públicos e promovam sua adequada alocaç;1o nos sctomi mais
~itados; e o mais grave de todos os vicios. a inexistência de mecanismos que viabilízcm uma efetiva participll';ão
dIn cidadãos na formu.laç!io, i'llpl.mentaç;'k> c avalia~ de políticas públicas.

Evidentemente que nossa intenção não é elencar, exaustivamente. todas as mazelas existentes. mas sim alertar para o
fato de que a solução para os dilemas vivcnciados pela administração pública brasileira não passa pela supressão de
direitos e garantias do servidor e da própria sociedade.

a,jetiva o Governo Federal com a presente proposta de emenda constitucional reduzir drasticamente a utilização do
wncurso público como meio de ingICS$O no serviço público. eliminar o regime juridico único. suprimir a isonomia,
Mmítir a IJO$SÍbílidadc de redução da remuneração dos servidores. eliminar a estabilidade dos servidores públicos e
prm:r a disponibilidade do servidor com vencimentos proporciollBÍs ao tempo de serviço.

Pretendemos demon.strnr que ao agír desta forma, ou seja, ao deslocar o eixo da discussão tentando jogar a sociedade
COI.\lnl o servidor. o Governo Federal inevitavelmente entra em choque com a Carta Magna do país, vioWldo o direito
adquirido dos servidores públicos e outros direitos e garantias individuais além de afI'ontar princípios que s40 o
$\ISlc!ltáC\llo de qualquer Estado democrático como a independência e harmonia dos Poderes. os princípios da
~id8lmti da moralidade l1II admilli&tmç:Io públiCll, o principio da irredutibilidade dos salários e o principio da
ÍY.Ioolnía.

Propõe-se. PIlis. com esta emenda. que a presente proposta de emenda à Coustituição FcdcraI caso aprovada pelo Poder
t~tiv.o. seja submetida a merendo populu, para que o povo confirme a aprovação efetuada pelo Parlamento.
S-lIte nesU hipótese, com a votaçio favorável no merendo. considerar-te-ia aprovada a emenda.

E>.1'Cramos. pois. contar com o apoio de nossos flustrcs Pares na aprovação da presente emenda. vis-à-vis o seu caráter
1IlmI!utamente democrático de viabilizar a panicipação direta do povo brasileiro na tomada de deciSÕC& estrntégícas \
p!'i1'! o P.~IS qne. cel'lamente. gerarão impactos para lodos os brasileiros. _
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h1PO rEIXE [/(,"
IMTHEUS SCHMIDT
:;';IL').[O ,'-\IJRE:U
FEHN?NDO ZUP PO
EURIPEDES MIRANDA
FERNF,NDO FERRO
EZIDIO P HHiEIRO
ALEXANDRE CARDOSO
JAIR hENEGUELU
MHVF1LDO v,o,u:
TUGA HNGER I',ríl
HELIO BICUDO
PAULO ROCHA
HERMES PARCIAN~LLO
PADRE ROQUE:
CHICAO 81UGIDO
\HLSON C?IMPOS
CASSIO CUNHA LIMA
AGNELO QUEIROZ
ALEXANDRE CERANTO
COR IOLANO S,OtLES
WILSON CIGN,OtCHI
OSi1ANIO PEREIRA
MUSSA DEtiES
JOSE LUIZ CLEROT
INACIO ARRUDA
DE VELASCO
_'OAO FASSARELLA
CUNHA LH1A
JOSE HAURICIO
EDSON SOI',RES
CARLOS U,RDINAL
LUIZ DURA0

ROBERIO flRAU-JO
JOFRAN FREJAT
FRANCISCO SILVA
ANTONIO JORGE:
BETO LELIS
IVANDRO CUNHA LIMA
RUBENS COSAC
SER AFIM VENZOtl
ELU,S MURAD
NOEL DE OLIVEIRA
ANA JULIA
B. SA
EDUARDO 13M1CC-o,;
RIC~,RDO GOMYDE
SARAIVA FELIPE
FER N~lNDO L. nu,
'Jl'~lLD[IWR GUEDeS
t'If.,I< I,', U,URA
LEOPOL.DO 8ESSONE
(,PTHUR '.JIRGIll0
CECI CUNH?,
WIL~;ON BRAO~,

PINHEIRO Lr.,NtHM
FREIRE _JUNIOR
AL.OCRICO CORDEIRO
(.d-UI3AL GOMES
J(,IHl~lS LHiA
i:LDCM"lr~ /WSSlER
NELSON l'í (.1 RCHE':,;il
ROt:ERTO FP'~IP~:;(,

DUILI0 PI',,'IN[.3CIII
JOSE LINI-MRES
TELMA DE sou::,;

CHICO DA PRINCESA
JOAO HENRIQUE
'JALDOMIRO MEGER
TETE 8EZERRA
TALVANE ALBUQUERQUE
RAIMUNDO SANTOS
I<08ERTO P,,,"ULINO
JAIME hARTINS
PEDRO WILSON
MARIA ELVIRA
JO~,O MAIA
EULER RIBEIRO
JAIR BOLSONARO
NILSON GIBSON
HAROLDO LIMA
JOSE ALDEMIR
CARLOS AIRTON
8ENEDITO GUIMARAES
AIRTON DIPP
WILSON BRANCO
GERSON PERES
FERNANDO GONCALVES
SIMAI.A ELLERY
SERGIO MIRANDA
U1URA CARNEIRO
SERGIO C,',RNEIRO
11AR CELO Dr~DA

EDSON EZEQUIEL
I<ODRIGUES PALM"
~"3YLVIO LOPES
EDUARDO MASC~RENHAS

11111'1 ILO PINHEIRO
-;,;L,)M?,O CR UZ
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LEONEL PAVAN
LAIRE ROSADO
EDUARDO JORGE
HUGO LAGr~ ANHA
DOMINGOS DUTRA
SEVER U,NO ALVES
I'IRMANDO COSTA
CIRO NOGUEIRA
JOSE PINOTTJ.
GENESIO BERNARDINO
UDSON BANDEIRA
,1,I~MANDO ABILIO
SAULO QUEIROZ
ENIVALDO RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
VICENTE ARRUDA
ZILA BEZERRA
ELISEU PADILHA
WALDOMIRO FIORAVANTE
WOLNEY QUEIROZ
PAULO GOUVEA
BETHmO ROS,1,DO
ROBERTO BRANT
BENEDITO DOMINGOS
CELSO DANIEL
UBALDINO JUNIOI~

FRANCISCO DORNELLES

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUT~S

CIPRIANO CORREIA
SOCORRO GOMES
JOSE CARLOS COUTINHO
MARCIA CIBILIS VIANA
ALDO REBELO
VEDA CRUSIUS
MARINHA RAUPP
ADELSON SALVADOR
FERNANDO LOPES
JOSE FRITSCH
HUMBERTO COSTA
Cr,RLOS MELLES
WIGBERTO TARTUCE
ANTONIO AURELIANO
ROBERTO FONTES
LUIZ CARLOS HAULY
SALATIEL CARVALHO
BENEDITO DE LIRA
LUIZ FERNANDO
HERACLITO FORTES
GONZr~GA MOTA
VICENTE ANDRE GOMES
JOSE PIl1ENTEL
JURANDYR PAIX'~10

PEDRO IRUJO
MARCIO REINALDO MOREIRA
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ROMEL ANIZIO
MARIO DE OLIVEIRA
EMERSON OLAVO PIRES
CLEONANCIO FONSECA
NILTON BAIANO
JOAO MENDES
ANDRE PUCCINELLI
PAES LANDIM
ORCINO GONCALVES
JOAO THOME MCSTRINHO
ALZIRA EWER-TQN_
FELIPE MENDES
SEVERINO CAVALCANTI
JAIR SIQUEIRA
ANTONIO DOS SANTOS
FRANCISCO HORTA
JOSE TUDE
UBIRATAN AGUIAR
JOSE COIMBRA
CARLOS APOLINARIO
ARLINDO CHINAGLIA
LUCIANO ZICA
FIRMO DE CASTRO
GIOVANNI QUEIROZ
NELSON OTOCH

ASSINATURA.S CONFIR I11'tDAS ••••••••••.•••••••• 177
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 190

REPETIDA~;: U

ASSINATURAS CONFIRMADAS

ALEXANDRE CERANTO
SILVIO 1'1SREU
EURIPEDES MIRANDA
ZILC', 8EZERRI'l
P,DI-IEMAR DE 8("RROS FILHO
",OCORRO GOI-lES
JOSE LUIZ CLEROT
(.INI8,1,L GOMES

REPETIDAS
CECI CUflHA
PAULO ROCHA
WIGBERTO TARTUCE

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

~UIS R08ERTO PONTE
JERONIMO REIS

48
EMENDA N" 02

Dê-se ao art. 12 da Proposta de Emenda Constitucional nO 173/95 a seguinte
redação:

Art. 12 Aos servidores públicos federais que, à data da promulgação desta
Emenda, desenvolvam atividades transferidas pela União a seus ex-territórios
não se aplica o inciso fi do art. 41.

JUSTIFICAÇÃO
O inciso IV dÓ art. 41 deve ser remunerado para inciso m, através de Emenda

de nossa autoria.

Sala da Comissão, em de de 1995.
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redação:

de nossa autoria.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dê-se ao art. 12 da Proposta de Emênda Constitucional nO 173/95 a seguinte

Art. 12 Aos servidores públicos federais que, à ·data. da promulgação.~~
Emenda, desenvolvam atividades transferidas pela Umio a seus ex-temtonos
não se aplica o inciso I11 do art. 41.

JUSTIF1CAÇÃO

o inciso IV do art. 41 deve ser remunerado para inciso III, através de Emenda

Sexta-feira 7 04127

Sala da Comissão, em de de 1995.

SALOMAO CRUZ
PAULO ROCHA
LUIS BARBOSA
ANIVALDO VALE
OLAVIO ROCHA
ANTONIO JORGE
CONFUCIO MOURA
CARLOS DA CARBRAS
ELTON ROHNELT
JAIR BOLSONARO
ITAMAR SERPA
ALBERICO FILHO
ANTONIO BRASIL
MAURICIO REGUlA0
INACIO ARRUDA
UBALDO CORREA
EDSON QUEIROZ
ROBSON TU MA
ANIBAL GOMES
EFRAIM MORAIS
VALDEMAR COSTA NETO
PAULO CORDEIRO
FATIMA PELAES
RENAN KURTZ
SARNEY FILHO
CELSO RUSSOMÀNNO
ROGERIO SILVA
SERVASIO OLIVEIRA
CARLOS AIRTON
HELIO ROSAS
FERNANDO GOMES

LEUR LOMANTO
CARLOS CAMURCA
EURIPEDES MIRANDA
PAULO TITAN
LEONIDAS CRISTINO
EDSON SILVA
CESAR BANDEIRA
REMI TRINTA
B. SA
FERNANDO GONCALVES
WALDOMIRO FIORAVANTE
SILAS BRASILEIRO
BENEDITO GUIMARAES
JOAO COSER
JOVAIR ARANTES
PADRE ROQUE
FEU ROSA
NILSON GIBSON
VILSON SANTINI
SERGIO CARNEIRO
TELMA DE SOUZA
FERNANDO GABEIRA
JOAO THOME MESTRINHO
CELSO DANIEL
MARIA LAURA
EDSON SOARES
JOAO LEAO
EXPEDITO JUNIOR
WILSON BRANCO
MAURICIO CAMPOS
MARCELO DEDA

IVAN VALENTE
ALEXANDRE CARDOSO
CASSIO CUNHA LIMA
ADYLSON MOTTA
MURILO PINHEIRO
JOSE ROCHA
SOCORRO GOMES
JARBAS LIMA
DOMINGOS DUTRA
NOEL DE OLIVEIRA
AGNELO QUEIROZ
MARCOS LIMA
MARCONI PERILLO
PIMENTEL GOMES
JOAO MAIA
AGNALDO TIMOTEO
FRANCISCO RODRIGUES
FERNANDO DINIZ
UBALDINO JUNIOR
DARCI COELHO
ROMEL ANIZIO
CHICO DA PRINCESA
PAULO GOUVEA
CARLOS NELSON
JAIME MARTINS
PEDRO VALADARES
ELIAS MURAD
ABELARDO LUPION
LUCIANO CASTRO
LEOPOLDO BESSONE
SEBASTIAO MADEIRA
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JOAO IENSEN
ANDRE PUCCINELLI
LUIZ CARLOS HAULY
SAULO QUEIROZ
SIMAO SESSIM
LEONEL PAVAN
ALCIONE ATHAYDE
ADROALDO STRECK
MAX ROSENMANN
CHICAO BRIGIDO
PEDRO NOVAIS
JOAO MENDES .
OSVALDO REIS
MAURO LOPES
DILSO SPERAFICO
FLAVIO ARNS
PRISCO VIANA
FELIX MENDONCA
ROBERTO FONTES
REGIS DE OLIVEIRA
LUIZ FERNANDO
YEDA CRUSIUS
DILCEU SPERAFICO
JOSE JANENE
LUIZ BUAIZ
SALVADOR ZIMBALDI
AUGUSTO NARDES

ROBERTO S.~NTOS

RICARDO BARROS
JAIRO AZI
LIMA NETrO
081'1111, LUlA
ALMINO AFFONSO
JOSE MUCIO MONTEIRO
SERGIO MIRI~NDA

ANTONIO DO VALLE
WAGNER ROSSI
ZILA BEZERRA
FRANCISCO DORNELLES
LAURA CtilWEIRO
VANESSA FELIPPE
DARCISIO PERONDI
MARIA VALADAO
WELINTON FAGUNDES
NAt~ SOUZA
WELSON GASPARINI
ALBERTO SILVA
BETINHO ROSADO
VICENTE ARRUDA
ARMANDO COSTA
ROGERTO PESSOA
JOSE BORBA
CIRO NOGUEIRA
WILSON CIGNACHI
CANDINHO MATTOS
EDISOll ANDRINO

177ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 2
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS •••••• 215
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••••••••••••••••

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

SERGIO AROUCA
ANTONIO FEIJAO
ER ALDO TR INDADE
VALDENOR GUEDES
HILARIO COIMBRA
JOSE COIMBRA
WALDIR DIAS
ELISEU MOURA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE EGYDIO
LUCIANO PIZZATT~

PINHEIRO LANDIM
FRANCISCO SILVA
RONIVON SANTIAGO
OLAVO CALHEIROS
LUIZ DURA0
ROBERTO BALESTRA
PAULO HESLANDER
ROBERTO JEFFERSON
PAULO FEIJO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
USHITARO KAMIA
SEVERIANO ALVES
AFFONSO CAMARGO
BENEDITO DE LIRA
SYLVIO LOPES
AUGUSTO CARVALHO
MARIO CAVALLAZZI

REPETIDAS: 35
REPETIDAS: 1

FRANCISCO COELHO

NELSON BORNIER
FRANCISCO COELHO

FATIMA PELAES
OLI'\I)IO ROCHA
SARNEY FILHO
CONFUCIO MOURA
PAULO ROCHA
LUIS BARBOSA
ANIVALDO VALE
lHLSON BRANCO
f'1ARIA LAURA
CELSO DANIEL
PAULO ROCHA
JOAO THOME MESTRINHO
CONFUCIO MOURA
EURIPEDES MIRANDA
PIMENTEL GOMES
LUIS BARBOSA
NILSON GIBSON
VILSON SANTINI
EFRAIM MORAIS
ELTON ROHNELT
ANTONIO BRASIL
ROGERIO SILVA

BENEDITO GUIMARAES
CHICO DA PRINCESA
AGNELO QUEIROZ
MAURO LOPES
ELTON ROHNELT
OSVALDO REIS
VALDENOR GUEDES
HILARIO COIMBRA
-JOSE COIMBRA
WALDIR DIAS
ALBERTO SILVA
OLAVIO ROCHA
MARCONI PERILLO

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

~;~
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS REPETIDAS

49
rcebv;:ão:

Dê-se. ao art. 8" da Proposta de Emenda Constitucional n" 173/95 a seguinte

Art. 8" É alterado o art. 41. da Constituição Federal. e nele insendos novos pa
rágrafos e incisos. passando o artigo a tera seguinte redação. com as remune
rações necessárias:

"Art. 41 .
...............................................................................................................................
I .



Fevereiro de 1997 Sexta-feira 7 04129

II - ., , .
li . Por necessidade da administração publica, visando a redução ou restruru

ração de quadros. tem como a adequação destes aos limites fixados com base no art. 169, observa
dos os cmerios de desligamento estabelecidos em lei complementar.

§lO Ao servidor estável desligado do serviço público por força do disposto no
mClso III sera assegurada indemzação. na forma e gradação prevista em lei.

§2" Quando o desligamento do servidor ocorrer com fundamento no inciso
rm, o cargo respectivo sera considerado extinto, ficando vedada a criação de novo cargo para as
rliesmas funções durante o perioflo de quatro anos.

§3° Ao servidor publico esravel que, em decorrência das atribuições do seu
cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. definidas em lei complementar. cujo
exercicio eXIja garantias especiais contra a perda do C3IgO, não se aplica o disposto no inciso III.

§4° .
§So , ,................•.............•.•.................................................

§6° Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, e não tendo sido aplica
do o disposto \10 inciso m, o servtdor eSlavel ficara em dispombilidade. até~ adequado aprovei
tamento em outro cargo, com remuneração proporcIonal ao tempo de servtço.! 0

JUSTIFICAÇÃO

O incIso m. OrIginalmente proposto que prevê a perda de cargo por insutlci
ência de desempenho no exercicio de suas funções tem carater extremamente subjetivo. propIcian
do, destarte. que critérios políticos sejam levados em consideração. Assim sendo, mesmo observa
dos o contraditório e a ampla defesa do semdor público. Os cnterios para avaliar o seu desempenho
na função dependerá, em muito, das opiniões emitidas por seus supenores hierárquicos que, não
raras vezes, são formadas por simpatias ou antipatias pessoais

Sala da ComIssão, em de de 1995.
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redação:

Dê-se ao art. 13 da Proposta de Emenda Constitucional nO 173/95 a seguinte

Art. 13 Os servidores públicos federais que, à data da promulgação desta
Emenda, desenvolvam atividades transferidas pela União a seus ex-territórios
serão incorporados em quadro especial da União criado por Lei.
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Os órgios da União instalados nos novos Estados não possuem condições de
absorver os servidores públicos federais oriundos dos ex-territórios.

Por ouuo lado, os novos E:nados. que necessitam da prestação desses servido
res públicos não disp(lc de 1'ecW'SOS financeiros para mantê-los em seus quadros.

Somente a criação de um quadro especial da União para abrigar os servidores
públicos federais.oriundos dos ex-território~ e prestando serviços a seus Estados, poderá atender a
necessidade administrativa e garantir verbas para a folha de pagamento.

SALOMAO CRUZ
MURILO PINHEIRO
SILAS BRASILEIRO
CONFUCIO MOURA
BENEDITO GUIMARAES
JOAO COSER
JOVAIR ARANTES
PADRE ROGUE
FEU ROSA
NILSON GIBSON
UBALDO CORREA
VILSON SANTINI
SERGIO CARNEIRO
TELMA DE SOUZA
FERNANDO GABEIRA
JOAO THOME MEST~INHO

CELSO DANIEL
MARIA LAURA
EDSON SOARES
JOAO LEAO
EXPEDITO JUNIOR
MARCONI PERILLO
WILSON BRANCO
MAURICIO CAMPOS
MARCELO DEDA
IVAN VALENTE
PAULO ROCHA
LUIS BARIIOSA
ANIVALDO VALE
OLAVIO ROCHA
ANTONIO JORGE
CARLOS DA CARBRAS
ELTON ROHNELT
JAIR BOLSONARO
ITAMAR SERPA
AL:8ERICO FILHO
ANTONIO BRASIL
MAURICIO REGUlA0
INACIO ARRUDA
ALBERTO SILVA
EDSON GUEIROZ
ROBSON TUMA
ANIBAL GOMES
EFRAIM MORAIS
VALDEMAR COSTA NETO

de

PAULO CORDEIRO
FATIMA PELAES
RENAN KURTZ
SARNEY FILHO
CELSO RUSSOMANNO
ROGERIO SILVA
GERVASIO OLIVEIRA
GERSON PERES
HELIO ROSAS
LEUR LOMANTO
CARLOS CAMURCA
EURIPEDES MIRANDA
PAULO TITAN
LEONIDAS CRISTINO
EDSON SILVA
CESAR BANDEIRA
ELISEU MOURA
REMI TRINTA
B. SA
FERNANDO GONCALVES
WALDOMIRO FIORAVANTE
WERI~ER WANDERER
ALEXANDRE CARDOSO
CASSIO CUNHA LIMA
ADYLSON MOTTA
JOSE ROCHA
SOCORRO GOMES
JARBAS LIMA
NOEL DE OLIVEIRA
AGNELO QUEIROZ
MARCOS LIMA
PIMENTEL GOMES
FERNANDO DINIZ
ELIAS MURAD
JOAO MAIA
DOMINGOS DUTRA
AGNALDO TIMOTEO
FRANCISCO RODRIGUES
UBALDINO JUNIOR
DARCI COELHO
ROMEL ANIZIO
CHICO DA PRINCESA
PAULO GOUVEA
LUIZ BUAIZ
CARLOS NELSON

de 1995.

PEDRO VALADARES
JAIME MARTINS
CARLOS APOLINARIO
ABELARDO LUPION
BETINHO ROSADO
LUCIANO CASTRO
LEOPOLDO BESSONE
SEBASTIAO MADEIRA
ROBERTO SANTOS
RICARDO DAR~»S

FERNANDO FERRO
LIMA NETTO
OSMIR LIMA
ALMINO AFFONSO
JOSE MUCIO MONTEIRO
SERGIO MIRANDA
ANTONIO DO VALLE
UBIRATAN AGUIAR
WAGNER ROSSI
ZILA BEZERRA
FRANCISCO DORNELLES
LAURA CARNEIRO
VANESSA FELIPPE
DARCISIO PERONDI
MARIA VALADAO
WELINTON FAGUNDES
NAN SOUZA
WELSON GASPARINI
AUGUSTO NARDES
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE EGYDIO
SALVADOR ZIMBALDI
LUCIANO PIZZATTO
.JOAO IENSEN
VICENTE ARRUDA
ARMANDO COSTA
ROBERTO PESSOA
JOSE JANENE
JOSE BORBA
CIRO NOGUEIRA
WILSON CIGNACHI
CANDINHO MATTOS
PINHEIRO L,~Nl)IH

EDISON ANDRINO
ANDRE PUCC INELLI
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LUIZ CARLOS HAULY
SAULO QUEIROZ
OLAVO CALHEIROS
SIMAO SESSIM
LEONEL PAVAN
FRANCISCO SILVA
ALCIONE ATHAYDE
SERt'iO AROUCA
ERALDO TRINDADE
ANTONIO FEIJAO
RONIVON SANTIAGO
ADROALQ..O STRECK
DILCEW"l!;PERAFLCO
VITTORIO MEDIOU
MAX RO'SENMANN.
CHICAO BRIGIDO

RAIMUNDO SANTOS
PEDRO NOVAIS
HILARIO COIMBRA
WALDIR DIAS
JOSE COIMBRA
JOAO MENDES
OSVALDO REIS
MAURO LOPES
DILSO SPERAFLCO
VALDENOR GUEDES
FLAVIO ARNS
PRISCO VIANA
FELIX MENDONCA
ROBERTO FONTES
REGIS DE OLIVEIRA
LUIZ FERNANDO

YEDA CRUSIUS
AFFONSO CAMARGO
BENEDITO DE LIRA
SYLVIO LOPES
AUGUSTO CARVALHO
MARIO CAVALLAZZI
ROBERTO BALESTRA
PAULO HESLANDER
ROBERTO JEFFERSON
PAULO FEIJO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
LUIZ DURA0
SEVERIANO ALVES
DE VELASCO
USHITARO KAMIA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 182
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 218

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 34

SALOMAO CRUZ
CONFUCIO MOURA
UBALDO CORREA
!iiALOMAO CRUZ
FATIMA PELAES
OLAVIO ROCHA
SARN§Y FILHO
SALOMAO CRUZ
PAULO ROCHA
LUIS BARBOSA
ANIVALDO VALE
MURILO PINHEIRO
MARCELO DEDA
WILSON BRANCO
MARIA LAURA
CELSO DANIEL
PAULO ROCHA
JOAO THOME MESTRINHO
CONFUCIO MOURA
MARCONI PERILLO

51

EXPEDI.TO JUNIOR
LUIS BARBOSA
EURIPEDES MIRANDA
ELIAS MURAD
NILSON GIBSON
ALBERTO SILVA
BETlNHO ROSADO
VILSON SANTINI
EFRAIM MORAIS
JOAO IENSEN
ELTON ROHNELT
ANTONIO BRASIL
ROGERIO SILVA
BENEDITO GUIMARAES

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

NELSON BORNIER
FRANCISCO COELHO

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL

Art. 12 . São alterados o 'caput" do art. 37 e seus incisos I. V'e XII. bem
assim o parágrafo 32 , que passam a vigorar com a seguinte redação:

•Art. 37 . A administração pública direta e indireta, inclusive fun

dacional. de qualquer dos poderes da União. dos Estados, do

Distnto Federal e dos MUnicípios obedecerá aos princípios da le

galidade. impessoalidade. moralidade. motivação, publicidade e,

também. ao seguinte:

I • os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,

permitida a admissão de estrangeiros em empregos públicos

nas áreas de ensino e pesQUisa. na hipótese de autorização legal

específica:



v ~ a lei fixara a proporção entre os cargos em comissão e fun

ções de confiança e os cargos efetivos ou empregos permanen

tes dos quadros de pessoal da União. dos Estados. do Distnto

Federal e dos Municípios. e estabelecerá a propo"ão de cargos

em comissão e funções de confiança a serem exercidos exclusi·

Vamente por servidores de carreira técnica ou PliJfissonal. aten

dido o requisito dequalificação específica ou e,pé;iênc,8 profissi

onal adequada.

XII . os vencimentos. as vantagens permanentes e as vant8g2ns

de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trê

balho dos cargos do Poder Legislativo, inclusive dos TribunaiS dE:

Contas. e do Poder Judiciário não poderão ser suoeriores 80S pG

gos pelo Poder Executivo. para agentes ou sei\-'idore3 que eXH· .

çam atribuições Idênticas. assemelhadas Ol: de mesmo niv,~l hi0

rárquico.

§ 3". Lei de procedimentos administrativos disciplinará O~~ pra

zos. os instrumentos. as penalidades e os demaiS mejo~ para

assegurar ao usuário a prestação dos serviços püblicos e o direi

to de pebção e de reclamação junto aos Orgiios e entidades do

administração pública por eles responsáveis_"

Art. 2'. ~ acrescentado ao art. 37 o inciso XXII. bem assim os §§ 7'. 8'.

9" e 10. com a SegUinte redação:

'Art. 37...

XXII - somente mediante lei espeCÍfica poderá ser elevada ou ren

justada a remuneração. o vencimento. o soldo. ° provento, a

pensão. as gratificações ou quaisquer vantagens pecuniárias

percebidas por servidores públicos civis e militares ocupantes de

cargos ou funções da administração direta. das autarquias e das

fundações públicas. bem como suplimid21s ou reduzida~ estas

mesmas vantagens.

§ 79 . Lei orgànica qa administração püblica federai. cornplemen

tar,' estabelecerá as diretnzes. as ..armas, principias e in~'tru

mentos para a organização slstêmica, gestão, supervisão, fiscall

laÇão e controle dos órgãos e entidades da administr2ç2o ;Júbli

ca.

§ a". A União e os Estados manterão. no âmbito do Poder Execu

tivo. escolas de governo voltadas para a formação. o aperfeiço,~

mente e a qualificação dos servidores públicos, e especIalmente

de Quadros voltados para o exercício de atividades de direção e

assessoramento superiores e para a formulação. implemo')nt2ção.

gestão. avaliação e controle de politicas públicas.

§ 91. Para os efeitos da aplicação do limite fixado no inciso Xi

deste artigo considera-se remuneracão a soma dos yaJor:?s pt:r

cebidos a qualquer título, ressalvadas as pmcel95 de: c2r::h; In'

denizatório ou eventual expressamente definidas ~rr; lei comple

mentar.
§ 10. A lei fixará restnções à atuação, no setor OflV2do. de S'?fVi

dores públicos cujos cargos envolvam atlibUlç6e:s ligr"j'~'3 ;3 "égU
famentação, exercícío do poder de policia, investimem;~'s no mer·

cado financeiro ou em participações acionánf's do p~~C'Jr público.

Quando desligados dos respectlVc.S cargos. e r~~sn~çtl'-l8':; f,:mn8s

de indenização delas decorrentes. quando Goub~r.

Art. 3'2. É alterado o "caput" do art. 39. bem 2ssim o § lI!. di.!? p?1ssam

a vigorar CQrp a seguinte redação:

-Art. 39. A União. os Estados. o Distnto Federal e os MUnlcípios

InstItUirão. no âmbito de sua competêncIa. i'egime Junaica ÚnlCO

e ptanos de carreira para os servidores da adrmnistração direta e

dos entes de direito público da adminIstração Indiret<=!.

§ 19• A lei assegurará aos servidores submetidos ao reRm,~' Jurí

dico único de que trata o caput isonomia de rerm.H:'.::t::ção p?ra

cargos de atribuições iguaiS ou assemelhad2s, do m(~,:;mc Poder

OU entre servidores dos Poderes Executivo. Legislctivo e Judiciá

rio, ressalvadas as vantagens de caráter individual C' as de: cará

ter indenizat6rio relativas à natureza ou loe?l de tmb?!ho.

Art. 42 . São acrescentados. ao art. 39. os §§ 3º, 49 e 59. com a seguin-
te redação:

"Art. 39.

§ 3'. Os cargos públicos da União e de suas entidades de direito

público serão estruturados. no âmbito de cada Poder. num Qua

dro de pessoal único. envolvendo a totalidade dos c~rgos e car~

reiras.

§ 42 . Os planos de carreira serão estruturados em classes hie

rarquizadas seguncto a natureza e complexidade das atribuições

dos respectivos cargos. que distribuir-se-ào escalonadamerrte en
tre as classes. observados os requisitos de promoção na carreira

baseada em avaliação de desempenho e aprovação em cursos
específicos. conforme dispOsto em lei.

§ 5 12
• A composlçào. solução e mediação do conflitO nas relações

de trabalho entre os servidores públicos civis e a administraÇão

pública será objeto de negociação coletiva. facultada a delegação

ao Poder Executivo da competência para editar leis dP.legadas

necessárias ao atendimento da,s clâusulas de acordo ou~

ção coletiva. nos termos do art. 6a."

Art. 5º. t: alterado o artigo 41. que passa a vigorar com a seguint.e~

ção. acrescido dos seguintes incisos e parágrafos:

'Art. 41 São está"eis após três anos de efetivo exercício. os ser·

vidores ocupantes de cargos efetivos nomeados em V1rtude de

concurse ')úbfíco, só podendo ocorrer a perda de cargo:

i - em virtude de sentença judiCIal transitada em julgado:

II - por desídia. Improbidade ou outra falta grave prevista em lei.

apurada mediante processo administratiVO em que seja assegu
rado o contraditOrio e a ampla defesa:

111 - por Insuficiência de desempenho no elllllClcio de suas fun
ções. apurada mediante processo de avaliação de deseIllIJel1I\O
regular e periódico. em conseqüência de processo adrntrUstrativo
administratiVO simplificado e~ que seja assegurado o~

rio e a ampla defesa.

§ l' Ao servidor estável desligado do serviço público por torça do

diSposto no inciso 111 será assegurada indenização. na forma e

gradação prevista em lei.

§ 2' . É obngatOrio. antes de compietado o estãgio probatllno.
como condição para a aquisição da estabilidade. a submissão do

servIdor nomeado para cargo efetivo a avaliação conctusiva e es
pecffica de desempenho por comissão institulda para essa finali

dade.
§ 3' Invalidada por sentença judicial a demissão do seMdor es

tável, será ele reintegrado. e o eventUal ocupante da vaga rec0n

duzido ao cargo de origem. sem direito a indenização. apr0veita

do em outro cargo ou posto em disponibilidade.

§ 4' Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. o selVidor
estável ficará em disponibilidade. até seu adequado aproveita

mento em outro cargo."

Art. 62 . t acrescentado. ao art. 48. o inciso 't!'I. com a seguinte redação:

'Art. 48....

Y:V ~ fixação da remuneração dos cargos. empregos e funções dos

selViços auxiliares. técnicos e administrativOs da Câmara dos

Deputados. do Senado Federal. do Tribunai de Contas da União e

dos Orgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.

observada a iniciativa privativa. em cada caso. e os parAmetros

estabelecidos na lei de diretnzes orçamentârias:

Art. 7'. São alterados o 'caput' e os Incisos I e 11 do art. 74, que pas

sam a vigorar com a seguinte redação:

•Art. 74. Os Poderes LegislabVO. ExecutiVO e Judicillrio 1t1lll1tefão.
de forma integrada. Sistema de Planejamento. Gestão, Avaliação

e Controle. com a finalidade de:
I . formular. promover a execução. acompanhar e lIYIlIiar O cum

pnmento das metas previstas no plano plurianual. a e-...;ão

dos programas de govem~ e dos o"amemos da União.
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11 • avaliar os resultados. quanto 11 eficàcia e eficiência. da gestão
orçamentãrla. financeira operacional e patrimonial dos órgãos e

entidades da administração pública. bem como da aplicação de
nocursos públicos por entidades de direito privado. e comprovar a

sua legalidade:

Ar!. 8'. São acresentados. ao TItulo IX • Das DispoSIções Constituicio
nais Gerais. os artigos 247. 248. 249 e 250. com a seguInte redação:

'Ar!. 247. Para o fim de implementar de modo coordenado fiJll·
ções e serviços. a União. os Estados. o Distrito Federal e os Mu

niclpios poderão estabelecer entre si. mediante prévia autoriza
ção legislativa em cada esfera. e assegurado o princIpio da un~

versalidade de acesso:
I . cons6rcios públicos para a gestão associada de um ou mais
serviços. inclusive mediante a instituição de órgãos e entidades
intergovemamentais;
11 • convênios de cooperação para execução de suas leis. serviços

ou funções:
II~ convênios para transferência total ou parcial de encargos e
serviços, estabelecendo a lei complementar critérios para incor
poração. remuneração ou cessão de pessoal. bens e instalações

essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

IV· convênios para incorporação. aos quadros dO respectivo Es
tadO. inclusive ex-territórios. dos servidores federais que desen

volVam atrvidades definitivamente transferidas pela União.

Ar!. 248. As empresas PÚblicas. sociedades de economia mista
e demais entidades de direito privado da administração indireta
que firmarem. nos termos a serem fixados em lei complementar
de competência da União. contratos de gestão. poderão ser dis
pensadas do cumprimento de obrigações legaiS ou regulamenta
res de caráter geral apliCàveis aos entes da Administração públi
ca. pelo prazo de duração do contrato de gestão.
Parágrafo único. O disposto no "caputot não hbera as empresas

da obediência aos princípios e disposluvos constitucionais e da

fiscalização exercida pelos órgãos de controle externo· e interno

da Administração Pública.

Ar!. 249. A lei disciplinará a participação da sociedade na gestão
dos serviços públicos e no controle popular sobre os atos da
administração. compreendendo:
I . a criação. estruturação e competências de 6rgãos tripartitres e
paritários. com poderes deliberativos. com a participação de re

presentantes do governo. usuários e servidores.
11 • a audiência dos cidadão;. diretamente ou através de organ~

• zaçães ou entidades representativas. no procedimento de elabo
ração de disposições administrativas de seu interesse:

111 • o acompanhamento. o controle e participação de represen

tantes da SOCIedade no planejamento das atividades do governo.
nas etapas ae elaboração. execução e fiscaliZação;
IV • nos serviços públicos executados diretamente pelo Estado ou
administrados sob reglme de concessão ou permissão. através
de comissões de representantes de usuários. empregados da
conceSSionária ou permissionária. da empresa concessionária ou
pennisslonária e do órgão concedente ou permissionário;

V· infonnações detalhadas e periódicas quanto à realização da
receita e as despesas de investimento e custeio dos fundos pú

blicos de interesse econ6mico e social:
VI • a disciplina da representação popular contra exercÍCio negl~

gente. ineficiente ou abusivo de cargo. emprego ou função na

administração pública:
VII • o acesso à irdormação sobre atos do govellJo e das entida
des controladas pelo Poder Público. relativos 11 sua gestão, res
salvadas as sitUações que envolvam necessidaàe de sig,\o. na

fonna da lei.

Ar!. 250. Serão instituídos. no âmbito da União. do Distnto Fede
ral. dos Estados e dos Municipios, Conselhos de Gestão dos
Serviços Públicos. com a participaçáo majoritária de representan

tes da sociedade para:
a) apreciar. em último grau de recurso administrativo. sem efeito
suspensivo. os casos em que a autoridade tenha aplicadO a pena

de demissão por ins~cjência de desempenho. nos termos do in-

ciso 111 do ano 41 da Constituição;
b) apreciar as reclamações sobre a qualidade e prestação dos

serviços públicos:
c) avaliar o desempenho global e setorial dos serviços públicos e .
recomendar as medidas de ajuste ou as pofIticas públiCas que
julgar necessárias."

Art. gv. É acrescentado. ao Ato das Disposições ConstitucionaiS Trans..
tOrtas. a seguinte artigo:

•Art. 74. Em nenhuma hipótese os prtM!ntOS da inatividade dos

agentes e servIdores públicos ou as pensões que lhe forem cor·

respondentes poderão exceder a remuneração percebida pelos

agentes e servidores públicos em atMclade. aplicando-se aos .
provemos e pensões os limttes mencionados nos incisos XI e XII

do ano 37. não se admitindo a percepção ou manutenÇão de ex·

cesso a qualquer título:

An. 10. ~ assegurado aos servidores nomeados para cargos de pr0vi

mento efetivo em virtude de concurso PÚblico. em exercício à data da promulgação
desta Emenda, e aue ainda não tenham adquirido a estabilidade. o estagio probatório
pelo periodo de dois anos para a aquisição da estabilidade.

Art. 11. No prazo de dois 6;lOS a contar da promulgação desta emenda.
serão revistos os estatutos das autarquIas e fundações mantidaS pelo poder público.
a fim de que seja definido. em cada caso. em função da sua finalidade. atrvidades e
competências efetivamente executadas. o regime jurídico a QUe deva subordinar-se.
de direito público ou privado.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as relações das entidades de que
trata o •caput" com o Estado e a sociedade. os instrumentos de supervisão a cargo
da administração direta. bem assim sobre as suas fontes de custeio. .

Ar!. 12. As a~erações constantes da presente Emenda ConstituCional
serão submetidas. no prazo de sessenta dias. contados de sua promulgação. a me.
rendo popular. nos termos do ano 49. inciso XV da Constituição Federal. considenIn
do-se aprovada a Emenda se obtiver votação lavoràvel da maioria lIbsoIula dos \'OIOs

válidos.

Parágrafo único. Caberé· ao 7ribunal Supelior EJeitDraj presidir e ....1.
mentar o referendo. ficando assegurada divulgação. pelas emissoras de r6dlo e tele
visão. do conteúdo da presente Emenda. bem como a realização de _ates. com a
partiCipação de todos os segmentos da sociedade, sobIe o seu m6ritD.

Art. 13. Esta Emenda entra em vigor'na data de SUa publicllção.'

JUSTIFICAÇÃO

A' premissas adotadas pelo governo ao formular a sua PIllIlllsta de Re
forma do Aparemo do Estado. consubstanciada parcialmente na PEC n' 173-A/95.

são, sob o nosso ponto de vista completamente equ~: a criseftocal. lIIlOllbI
da como causa da falência do Estado. nada deve 11 participação do llIIlIRIO público
na economia. ou ao aumento do gasto com o serviço públiCO. haja viata a pequena
participação. em termos comparativOs. deste falor nas contas públicas nacionais.

o BraSil. ap6s 105 anos de República. ainda 6 ref6m do clianlelismo e
do pammonialismo: os cargos comissionados são disputados pelos parUdos em !n)

ca de apeio ao governo: concursos são burlados para pennitir s centnIlIIçào de _

niguados: os maus hãbitos arraigados fl!Zem do pais o 5' mais conupID do mundo.
segundo pesquisas intemacionais.

A profiSSionalização da alta administração ainda ercatinh8. permeada

por consultores (multas vezes vinculados à própria admlnistraçao pública e estlIWs)
que mantém relações promiscuas com a iniCiativa privada. Jamais se fez r-tirnen
to decIdido e continuo na profíssonaliZação da Administração Pablica Federal; o ini

ciativas do DASP da déeada de 30. calcadas nas axPeri6ncio .....nc- e tnncesa.
foram abortadas a partir da déCada de 1940; as propostas de Comissão _ Pei
xoto. de 1963. somente vieram a sar implementado após 1967. via Dec:nIIJ:>.l.ej

200. e ainda assim de forma equivocada. gerando a autarquiZação -.ciade na
ditadura militar, a adoção generalizada do regime trabalhista na Administração PQb!i
ca. o abandono do concurso público como úniCa via de ingresso em carao públiCO e s
proliferação de cargos e funções comissionedas de livre pravinWltD. A l8Ionna do
Govemo Samey foi abandonada em prol do clientelismo. embora tenha deixado al

guns resultados poSItivo•• como o inIcio do processo de organiZação da _ adminis

tração pela cnação de algumas carreiras estratégicas no serviço público. at6 então
ineXistentes. No Governo Collor. a desastrada reforma agr&IIOU um~ que ja ara
ca6tico.na medida em que desestruturou setores vitais da m6Quina estatal.

-"..:..-
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aumentando sua ineficácia funcionai. E agora. após o confuso Governo Itamar. o

tema voita à discussão. tomando como ponto de partida. em grande medida. as ora

postas do Emendão apresentado por Collor em 1991.

Nada há. na PEC n'173/95. que.seja essencial para a obtenção de um

aumento na qualidade da desempenho da Administração Pública. A discussão das

mudanças na Constituição se processa ao larga de sua relação com o perfil da Esta

do que se deseja construir. com as demais retonnas correlatas (refonna tributária.

pacto federativa), e ignara completamente a necessidade de que sejam instituldos

mecanismos efetivas de controle social e participação popular na Administração PÚ

l)líca. para que a chamada adminIstração gerencIBI seja mInimamente viável.

Na nossa interpretação. para que se dê esse passa fundamantal. as

refonnas possíveis devem considerar os segUintes elementos centrais:

a) planejamento das ações de govemo. em todos os nlveis;

b) profissionalização da serviço público;

cl democratização da gestão. ampliação dos espaços de partlcipaçáo e controle sa
cial na administração pública;

d) atendimento aos principias constitucionais da moralidade. Impessoalidade. legali

dade e publicidade em todas as ações de govemo.

Tais elementos impõem a adoção de diversas medidas no âmbito da
reforma que queremos. a maior parte das quais de caráter infrnconstltucional.

No entanto. algumas medidas. e a maior parte das quais inovadora em

sede constitucional, podem e devem ser implementadas pela via de mudanças cons.

titucionais. Por um lado. para que se tomem nonnas gerais de caráter obngatário
princípios e regras que, pelo seu próprio mérito e relevância. contnbuem para uma

refonna que resgate o caráter pública do Estado que queremos. Par outro lado. para

que se possa mostrar. à sociedade. que as altematlvas a uma reforma do aparelho

do Estado. em sede constitUcional. implicam em reiterar o que já foi definido pelo

constituinte. em 1988, e aperfeiçoar a Constituição em Vigor. para que se tomem

mais efetivos e eficazes os princípios e instrumentos por ela já indicados.

:1. D/agn6stlco

Ao mesmo tempo em que é necessário construir alternatlvas à aborda

gem que vê no serviço público um exército de desocupados e desldlosos que convive

com uma casta de marajás. ambos sugando. por meios diversos. os recursos que.

com a "refonna". passariam a ser direCIonados para educaçào, saúde. segurança

etc.... é necessário Instrumentalizar a sociedade para este debate. Para tanto. um

diagnóstico da realidade do serviço público. em seus diversos níveis de governo,

deve ser operado sem demora. de fonna prioritária. viabilizando uma reforma que

ataque 05 verdadeiros problemas da administração pública. e não aqueles apontados

pelo senso comum. Isto eXige, preliminannente à intervenção concreta. um recense

amento geral das estruturas. dos insumos materiais. dos recursos disponíveis e dos

servidores eXistentes na administração pública. bem como do seu perfil etáno, pro
fissional e salarial.

2. Refonna Administrativa

Como pontos centrais da refonna que defendemos. sobressai a Instltu~

cionalização de um modelo de gestão democrática. retomando o caráter republicano

do Estado (fim do caráter privada e petrimonial). redefinindo ao relações entre público

e privada com destaque para a abertura de espaços de controle da sociedade CIVIl.

Devem ser criados canais para a partlcípação da socíedade na gestão pública viabili

zando o controle social do Estado. através da participação de usuários. funCionários

e da cidadania em geral na gestão das porrlicas e serviços públicos. vlabllizando a

negociação transparente. pública. das pAoridades e ações centrais de governa. de

que 5~0 exemplos as fonnas de orçamento particíoativo e as câmaras setonais. den

tre outros ..

É: ponto essencial ainda a recuperação da capacidade gerenCIai do Es
tado. dotando-a da capacidade para prestar serviços públicas com qualidade e sem
desperdícios. Para isso é necessário sua profissíonallzaçáo a partIr do resgate da

dignidade dos servidores públicos. O Estado deve e pode fazer maIs com os recur

sos de que dispõe. Medida essencml é a Implementação de programas de capacita

ção tanto de nlvel gerencial quanta operacional. de modo generalizada e continuo.

para transtonnar a cultura administrativa e elevar a produtividade do serviço público.

Sistemas e rotinas devem ser mudados. alterando-se os processos de trabalho e
integrando as Inovações tecnológícas a partir de conceitos como qualidade da S€f'JI

ço. responsabifização e participação dos servIdores no processo de trabalho.

A universalização do principio do concurso público como única fonna de
ingresso no serviço público - ressalvados os cargos comissionados de livre prOVlmen·

to - é ponto de honra e princípio ínafastável. Os cargos em comissão devem ser gm-

datlVEi)',f'l:re reduZidos. em SIntonia com o processo de democratização e moderniza

ção do ~. ·~tcdo.

Em conseqÜênCl8. deve ser mantida a estabilidade no serviço público.

como garantia e instrumemo de estruturaçào e continUidade de uma administração

pública sólida. eficiente e pennanerlte a serviço das demandas da sociedade. Rea

finna-se a necessidade de desenvolver politicí;'!s de capaCitação de recursos huma

nos. profi~5ionatízando e qualificandO Q funCionalismo. acompanhada de processos

de avaliaçã.o e desempenho. Deve Ser mantida. a regra geral de somente demitJr ser

vidores por processos Jtldíclais ou l3c1ministratlvos. cercados de ampla defesa. tor

nando-s9. no entanto. os processos mais ágeis e menos onerosos.

Devem ser definidos pnncípios e parâmetros duradouros para a estrutu

ra administrativa e seu funcionamento. de maneira a oermitir continuidade de estru

turas e de mmnas na administração {ea'6rEl e f1exibllfdade ao governo. É. impenoso

começar a transfonnar a9 própnas formas de ·organização estata.l: ao Invés de uma

infinidade de regulamentos. freQüentemente contraditórios. deve-se simplificã-Ios e

consolidá-los. aPOJando-se. tecnicamente. no uso da InfoiTIláiJca e. politicamente. no

controle social Que os canais de partlcipaçào cnam.
No tocante â. implementação das políticas. e instrumento essencial a

descentralização. tanto no que se refere à relação entre os três níveis da Federação

(União. Estados e Munic-iplos). quanto no que diz respeito à forma de gestão do setor

público internamente a cada nível. de modo a P8TTmtir a tomada de decisões descen

tralizadas.

~ nece~sário dlstriblJJr recursos e encargos entre os três n"ivels da fede

ração com base no pnncípio da descentralilaçào. Isto é. partlndo-se da idéia de que,

quanta mais perto do !ocal de ocorrênda, maiores sp.rào as condições de se encon~

trar as soluções adequa.das e maTO? a. poSSIbilidade de controfe dos cidadãos sobre

as ações públicas. Nesse sentido. é precise afirmar os seguintes pontos:

• descentralização em direç50 aos estados B. sobretudO, aos municípios de encargos.
com atnbUlção dos recurs..:lS r.e(;~s5ánD5 e flexibilídade na sua aplicação. conferindo

à instânCia responsãvei pela implement~çãode paliticas públicas caoacldade real de

decisão:

- tal descentralizaçào deverá manter a responsabIlidade do Governo Federal sobre a

orientação das poJitic:as públicas estratégu=:as. com 05 objetiVOs de garantIr a amplia·

ção da cobertura e da qualidade desses servIços. fomentar a capaCitação técnica e

econômica das esferas estadual e mUniCipaL gerantlr mecanismos de compensação

para o combate às deSIgualdades regionaiS, e estimular a controle da sociedade sa

bre a Implementação descentrall'zada das oQtiticas públicas:

Nos setores em que a descentrafização já avançou. como na saúde e
assistencia social (que jê cantam com dispOSitivos constituCionais e legais), e que

dependem majoritariamente de recursos federaiS. não tem havido condições para sua

impiem!!ntação int!!gral. Porisso, é essencial a garantia de que serão repassadas de

fonna automática e regular os recursos devidos a estadas e municípios, decorrentes

de encargos já estabelecidos. afinnando concretamente a proposta de descentraliza

ção.

aJ plallfljllllllJnto da aÇ<lfl de gov~iJ!(j, ..", todos 03 níveis;

A implementação do planejamento em todos os níveis. associada à ins-. _
tltulção de mecanismos institucionaiS de participação e controle. pennitim que as

pollticas govemamentais a seus detalhamentos espelhem. de fonna transparente e

continua. as opções do governo no sentido do atendimento às necessidades da soei..
edade e às prioridades par ela apontadas.

Este planejamento não há ~e ·'3ar meramente financeIro ou orçamentá

rio. É necessério InstibJciona!izar o planejamento estratégica govemamantal. envol

vendo as dir~trizes. as pollticas. 05 projatos e programas a serem implementados,

num dado horizonte de tempo. Os seus instrumentos (plano plurianual, lei de diretri·

zes orçamentárias. orçamento enuai) devem efetivamente espelhar o horizonte da

ação do govemo. quantitativa e qualitativamente. Devam ser fortalecidos. no mesma

processa. as órgãos da fiscalizaçào e controle dos gastos públicos e de avaliação da

poUticas públicas. asseguranda-se a independência do controlador/avaliador em rela

ção ao controlado/avaliada.

Implica. também. n~ lnstituaionalizaçâo do planejamento administrativo,

peja vIa do fortalecimento de um órgão de coordenaçáo geral que defina as políticas

destinadas ao aperfeiçoamento da administração pública. a fim de que sejam atendi

dos 05 demais pontas relativos à profi,sionalização da administração públíca. mo

dernização dn.s serviços públi'~as. administração por objetivos. gestão democrática

etc.
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Tais medidas deYem ser acompanhadas de investimentos na tonnação.
valorização e fortalecimento de corpo técnico .qualificado para atividades de fonnula
ção e coordenação de pollticas. de caráter generalista. a ser distribuldo por todos os
Orgios da administração. em especial nos 6rgãos centrais dos sistemas administra
tivos.

Exige. ainda. que os 6rgãos centrais dos sistemas administratiYos, es
pecialmente da gestão de pessoal. adquiram um novo status institucional. dada a
FlIIevIncia do recurso que administram, tão ou mais reIe'Iante que os recursos finan
ceiros. haja vista a expressiva participação dss despesas com pessoal e encargos
sociais nos orçamentos públicos.

A profissionalização do serviço público é o filão mais rico e preferencial
pera qualquer retonna que se queira implantar.

o expressivo grau de desproflssionalização da administração pública.

em todas as esferas de governo. se evidencia na existência de servidores não prepa

rados para as suas funções, defasados técnicamente. cujos cargos tem perfil atnbu

tivo obsoleto. perceoendo retribuições muitas vezes irrisórias. desmotiYados e desva

lonzados. o que redunda na aparente baixa produtividade do serviço público. Por seu
tumo. a gestão é altamente politizada e loteada por nomeações onde os critérios da

:ompetência e da quaiificação são irrelevantes. A descontinuidade administrativa e o
descompromisso das chefias com o interesse público. a rotineira carência de dirigen

tes qualificados e dotados de espírito público demonstram a essencialidade de inter

vencões neste sentido, que devem conSiderar.

bl) a imp!ementaçáo de planos de carreira destinados a otimizar o aproveftamento

da força dE": ~·r:.:'elho, baseados em conceitos tecnicamente adequados e em técnicas

de classlfice-·:-:J de cargos Que permitam identificar os conteúdos atributivos e requi

sitos de Qualificação necessários e adequados à complexidade das tarefas e servi

ços. A organização de tais carreiras deve prever critérios claros de promoção e des

envolvimento e mecanismos de formaçào e aperfeiçoamento (tais como a sujeição a

cursos es;:>ecíficos de formação e aperfeiçoamento ministrados por escolas de gover~

no ou centros de formação integrantes da administração pública).

b2) a elaboração de um plane geral de caráter continuado. para a fonnação. qualifi
caçào. aperfeiçoamento e desenvolvimento. adequado às necessidades diagnm;tica

das pela administração e a instituição de vantagens devidas pelo aperfeiçoal!lento

profissional. incentivando a sujeição aos processos de treinamento:

b3) o atendimento ao princípio da isonomia, pagandcrse salário igual a trabalho igual.

mediante estrutura remuneratória racional e va.lores ajustados aos padrões de mer·

cada e do servIço público. Isto exige uma completa revisão das atuais tabelas de

vencimentos e vantagens pagas. estabelecimento de critérios para concessão de

gratificações. indenizações e adicionais e, quando possível. a instituição de meca

nismos remuneratórios associados à produtividade e ao desempenho, a nivel coletivo

por unidades e equipes. com estabelecimento panlcipatIVo de metas quantitativas e

qualitativas.

b4) instituição de uma política salarial Que assegure o princípio da irredutibilidade.

assim como os limites constitucionais impostos à despesa com pessoal e encargos.

Ou seja: a evolução da folha de pagamentos deve acompanhar. obrigatoriamente. a
receita disponivel, como detenninam a Constriuição e a lei Complementar n' 82/95.
Sempre que a despesa com pessoal superar os limites fixados (60 % da receita dis
;","ivel) a folha de pagamentos ficará congelada. até que o acréscimo de arrecada
ção pennita a elevação do gasto. reservandcrse pelo menos 40 % da totalidade das

receitas disponivels para investimentos SOCIais. obras públicas e demais despesas

de custeio:

b5) o princípio da estabilidade como garantia para o Estado e para o servidor no

interesse da administração pública. Não se há de-çonfundHa·com a impunidade hoje

verificada em larga escala. e que contraria a própria natureza do instituto. A aplicação

da: procedimentos disciplinares deve ser aperfeiçoada e agilizada. acompanhada do

empenho das chefias e conscientização da sociedade e dos servidores, para que o

mau servidor seja afastado do cargo.

b6) a Implementação de mecanismos institucionais e permanentes de avaliação de

desempenno - tanto das chefias Quanto dos subordinados - e de apuração de faltas.

tomando efetivos os instrumentos disciplina;·es e legitimando a estabilidade como

instrumento para defender o servidor contra os abusos das chefias e progeter o

Estado e o cidadão. Uma vez verificado que o servidor é capaz de ter desempenho

adequado e suficiente, a Il1S1IfIcI6ncia de _mpenho posterior é caraetenzável
corno comportamento desidIooo, que jã é causa de demissão. salvo se justificada
por motiVações de natureza médica ou pslauica. Para que se possa aplicar tal princi

pio, é necessário um processo continuo de avaliação durante e depois do estágio

probat6rio. A Constituição e a legislação ordinária podem ser aperfeiçoadas para con
templar. de fonna mais clara. esta circunstância como causa de demissão. tipitican

do a ctinduta Que possa ser considerada "insuficiência de desempenho· passível de

medid(. s disciplinares.

b7) redução dÇ,:,:,'1tgOS em comissão de livre provimento. em todos os escalões da

administração.:> ~:m de impedir-se o loteamento de órgãos e entidades e sua utiliza

ção como moeda de troca política ou instrumento de cooptação. Esta medida eXige.

também. a refonna das estruturas administrativas e seus organogramas. com a eli

minação de conflttos de competências, paralehsmos. SUperpoSiÇõeS e duplicidades

que não apenas geram desperdício como também entraves ao processo decisório e à

fonnulação, implementação e avaliação das políticas públicas.

b8) alocação da fon;a de trabalho preferencialmente em atlvidades finalistlcas. asse
gurando-se aos servidores Que atuem em contato permanente com o público ou usu

ário condíções especiais de trabalho e recompensa proporcional ao desgaste físico e
emocional destas atividades.

b9) instrtucionalização de canais de negociação e discussão entre administração pú

blica e servidores, democratizando as relações de trabalho e assegurando a compo

sição interna. préVia, dos conflitos. subsidiando o processo deCisório e a aprovação

legislatIVa. quando necessária. das medidas propostas para sua solução.

A profiSSionalização da administração pública deve ser acompanhada de

uma revisão do estatuto jurídico das entidades que a integram. uma vez Que o regime

jurídico deve acompanhar esta condição.

Para atividades de natureza econômica. onde o cntério da eficiênCia

económica seja predominante. a relação trabalhista se mostra mais adequada. já que

pefffiite, !nclusi\le. o estabeleciment6 de mecamsmos de incentivo diferenCiados. e o

ajuste ':1os quadros segundo a sazonalidade da atividade económlca. Tal regime. ev!

dentemente. somente pode ser adotado em entidades de direito pnvado. às quais

poderá ser conferida maIor autonomia na forma de contratos de gestão. Conseqüen

temente. para que fosse adotado na administração autárqUIca ou fundaCional sena.

antes de tudo. necessário rever (.·aso a caso o estatuto Jurídico destas entidades,

para venficar quais as Que. em função de suas atIvidades. podenam ser claSSificadas

~omo de direito privado e sujeitas à relação trabalhista.

c) empl/eção dos ..._os de pettlclpeçâo e conttuIe .«Lal ne edmln/streçáo púl>l~

c.;

A participação popular na gestão e controle da administração pública é

ainda Incipiente. No entanto. o texto constitucional jâ assegura me<::anismos ele ?arti

cipação. como no caso dos trabalhadores, que tem assegurada a participação nos

colegiados em que seus interesses sejam obíeto de discussão e detiberação (art. lO)

e da gestão da segundade SOCial (art. 194).

Há. portanto. um enonTlB espaço a ser trilhado para que sejam institu~

dos mecanismos efetiV<?s de 'eontrole social e participação popular na Administração

.~ública. para Que a chamada administração gerencial seja minimamente viável. Essa

·jemocrat!zação da gestão pública deverá pennitir a participação socl~1 no planeja
mento das ações do govemo e na avaliação dos seus resuttados.

o meio adequado para tanto é a instituição de colegiados gestores ou

deliberatlvos em todos os 6rgãos da administração pública. assegurando-se a partici
pação de representantes da sociedade aos Quais seja assegurada i~dependência e

autonomIa. capaCidade decisória ou de real influência na formulação de diretnzes e

políticas e acesso amplo às informações (orçamentárias. financeiras. administratl·

~as). Embora recomendável sua explicitação no texto constitucional. tais medidas

podem ser adotadas. também. independentemente de Quaisquer mudanças constrtu·
ClonalS.
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dJ atendimento aos princípios constitucionais da moralidade, impessoslidsde, legB

/Idade e publicidade em tOllas as ações de governo.

o atendimento a estes princípios traduz-se. por um lado, no compro

misso de que a gestão democrática não poderá se pautar pelo patemalismo ou pelo

clientelismo e. por outro. na necessidade de que sejam adotadas todas as medidas

necessárias para assegurar que o interesse público esteja realmente acima de ~odos

os demais.

Isto sIgnifica. entre outras coisas. rever situações aparentemente con

sOlidadas mas que foram produzidas sem referencial no conceito de interesse público

e que hoje são demonstrações cabais de como a generosidade com o erário se con

verte num problema político quase insolúvel.

A existência de eventuais excessos de despesa ou excedentes de pes

soal. assim. podena ser em parte solucionada pela revisão da aplicação dos disposi

tivos constitucionais. sem a necessidade de se afastar o princípio da estabilidade:

I

d~) revisão da extensão do RJU aos não concursados contratados antes de 1983.

e~tabilizados em seus empregos pelo ADCT e promoção de concurso de efetivação

pàra fins de enquadramento destes servidores nas carreiras a serem implementadas,

remetendo os não aprovados para quadro em extinção:

d2) revisão da situação dos não concursados admitidos a partir de 1983, não

estabilizados pelo ADCT;
d3) revisão da situação dos contratados. conveniados. tabelistas e outras espécies

de contratação temporária ou irregular. substituindo-se os ocupantes de empregos ou

funções necessários por contratados via concurso;

d4) revisão das aposentadorias integrais concedidas a quem não tinha direito e de

mais benefícios inconstitucionais concedidos a inativos por via de leis ordinárias:

d5) reorganlzacão admmistratlva com fusão e extmção de órgãos com funções super

postas ou desnecessárias. realocando-se os meios materiais e humanos. e redução

do quantitativo de cargos comIssIonados em todos os níveis de governo:

d6) implantação de um quadro único de pessoal, composto pela totalidade dos car

gos, permitindo flexibilidade na alocação dos recursos humanos conforme necessI

dades diagnosticadas, e institUição de critérios para a reposição de pessoal e preen

chimento de cargos vagos. evitando-se a recomposição automática da força de traba

lho. A otimização do aproveitamento dos cargos atualmente ocupados e sua realoca

ção em órgãos onde sejam mais necessários. mediante concursos de remoção ou

processos abertos de redistribuição de pessoal poderia contribuir para a preservação

da capacidade de atendimento sem implicar em novas contratações.

d71 redução dos supersalários e superproventos que não têm amparo constitucional.

Sexta-feira 7 04137
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ml':':diante aplicação do art. 37. XI e art. 17 do ADCT. Tais excessos remuneratórios
pedem e devem ser resolvidos pela via do Judiciário ou pela via da legislação ordiná

ria. já (ju€ c; .~" fruto de vantagens abusivas concedidas generosamente por admInIS

tradores e ';'q::,dadores pouco afeitos à preservação do bem comum. Em npível cons
titucional, re~lde o problema. portanto, em definir-se o alcance do inciso XI do art.

37, explicitando-se, no texto da Constituição e na legislação ordinária, as parcelas a

serem consideradas para sua aferição, a exemplo do que fez. na esfera da União, a
Lei ne 8.852/94, e não na necessidade de instituir-se um novo teto de remuneração

(a remuneração do Presidente da República. que é superior aos tetos constitucionais

em vigor), como o proposto pelo govemo FHC. Legislações ordinêrias que estabele
çam exceções ao teto que, mesmo na situação atual. extrapolem a interpretação ju

risprudencial, deverão ser imediatamente arguidas como inconstitucionais junto ao

STF, suspendendo-se os abusos remuneratórios delas resultantes.

A adoção destas simples medidas já significaria uma potencial revolu

ção. dado o caráter patemalista e clientelista assumido pela gestão estatal nos últi

mos 25 anos. A longo prazo. a institucionalização do referencial do interesse público

poderá gerar condições para que discussões como a atual possam se dar nur. .lmbi
ente totalmente diverso, em que preconceitos e mitos como o da atávica ineficiência

do serviço público não passem de vagas lembranças perdidas no passado.

Para além das reformas de caráter infraconstitucional. que desde já po

dem ser implementadas. há aperfeiçoamentos no texto constitucional. que a tabela

anexa demonstra em caráter preliminar, que devem ser discutidos e construídos atra

vés de uma ampla discussão que permita aferir-se a sua adequação aos problemas

já identificados. Nenhuma delas, no entanto. abre mão dos princípios já albergados
no texto constitucional. esvaziando-se. portanto, qualquer polêmica nesse sentido.

É com tais preocupações que oferecemos, aos membros desta Casa e

especialmente à Comissão Especial, a presente emenda. visando o aperfeiçoamento
da PEC ne 173-A/95 de modo a que possa efetivamente alcançar o objetivo de pro

mover uma efetiva reforma da administração pública brasileira.

Fevereiro de 1997

Sala da Comiss~o.
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institucionaJizaçlo e consolidaçio d05 princípios de legalidade. impcuoaJidade e moralidade.
estabelecidos pela Constituição FederaJ de 1988, que representou expressivo avanço no senrido da
democratizaçlo da gestão pública.

Este é o .scopo d. proposta ora apr<s.n!ada, apoiada nas "Buintes jlJJliflcalivas.

Art. 37, iàciso I

o objetivo desta alteração constitucional é a de se criar condições que pennita ao
serviço publico. principalmente na~ das instituições de ensino. de ciência e tecnologia. dispor
de professores, pesquisadores. técnicos c especialista estragciros capazes de CODtribuir para •
ampliação no campotio conhecimento c da pesquisa nacional.

A .utorização I.gal .specif.... referida no texto, d.ve explicitar todu OI

condicionantes que cercam a matéria. entre elas c que trata dos direitos polítieos doi cidadiol
brasileiros e a reciprocidade de tratamento para os brasileiros nos paí'5es de oripm doi
estrangeiros que forem contratados pelo governo brasileiro.

Art.39, § l'

EMENDA SUBSTITUTIVA À PEC N° 173/95

As Mesas da Cimara dos
Deputados c do Senado Federal. nos termos
do § 3D do art. 60 da Constituição Federal
promulgam a seguinte Emenda Consti·
lucional.

Art. 1°. É acrescentada. no inciso I do Irt. 37. da Constituiçio Federal. apôs a palavra. "lei" a
expressão "assim como aos esuansciros na hipótese de autorizaçio legal específica", passando"
dispositivo a vigorá com a seguinte rcd&çio:

;'~~':~~~~':'~~~'~-;;~";"i~~~(;"~Õbii~;;"~i~";~~~'i'~·~.i~··;~;··b~~i;i;~~··~~~··~~~;~~~h·~;···~~
requisitos estabelecidos em lei. assim como aos estrangeiros na hlpotese de autonzaçao legal

específ1C&;".......•.•........•......~ _ .- .

Art. 211• O § 111 do Irt. 39 ê modificado passando o seu texto a ter a seguinte redaçio:

"Ar!. 39 .
u§ )" A lei asscgurari a05 servidores públicos isonomia de vencimlmtos para 05 cargos e
atribuições iguais ou usemelbadol a mesmo poder ou entre servidores dos poderes ExecutiVo.
Lcgitlativo e Judiciário. ressalvadas as vantagens de caráter individual e as reíatí....u i natureza ou
ao local de trabalho".............................................................................................................................................................
Art. 311•Sio alterados: o "caput"do Irt. 41. da Constituíçio Federal. substituindo ~'C o rênno "dois"
pelo temlO "três" em seguida a palavra "após"; c, no § 311 do mesmo art15r.. ~,~.e')cente.s; a
~pressio "com rcmuneraçio integral" em lubstiwíçio ao vocábulo "remunerada" e logo apos a
palavra "diiponibilidade"passamio o referido artigo a tera seguinte redaçio:

"Art. 41. SIo estáveis após três anos de efetivo exercicio. os servidores nomc..J. ; ~ n ·.·inude de
concurso público.

!i: ~i~;~:~:~;~:~~:~=;~:;~;~:~:i~:~:;:;~;~=~~i:~~~:~~:~:;;~i~;;:~~~e
com remuneraçio integral, ate seu'adequado aproveitamento. em.ou~ carg~'. .
Art. 4-. Sio acrescentados &O Titulo dos Dispositivos ConstltuCKJnalS Gerais, apcs o art. 246. dOIS

artigos, com a seguinte rcd&çIo:

uArt. 247. Para o fim de implementar de modo coordenado funções c serviço.s,. e.xcluidas as
atividadcs típicas de Estado, a Unilo, OI Estados, o Distrito Federal e os MumclplOs poderão

estabelecer enuc si:

I • consórcios públicos para a gestio associada d~ um ou mais serviços. inclusive mediante a
instítuiçio de órgi05 e cntidades íntersovemamClftfals:

II -convênios de cooperaçio para execuçio de suu Jeis,. serViços ou funçi5cs;
UI - Convênios para transferência totaJ ou parcial de eocarg"s e serviços. estabelecendo a lei
complementar critérios para incorporaçJo. mnuneraçio ou cessio de pessoal, bens c instalações
essenciais à conlÍl1ui~ dos serviçol transferidos."

Art. 248. Os servidores pJ1bJicos, ativos c inativos c seus pensionistas. da Unilot dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, da adminiJtraçio dI-. indireta e fundacional de quailjue< dos
três Poderes, bem como OI .... mpcetivos mllJlbros, Dia poderio receber dOi <olres públicos
remuneraçlo, provtIIlOI da illllividadt ou pensaes supcóores. • qualquer UlUlo. à remunenlÇlo
fIXada, em ospócit. para o Presidentedi hpública, na form. do inciso VIII do ut. 49."

Art. S·. É urM:JUrado 101 ter\,';l1)I"ft nom~ pI!'a CUlOI de provi!~~ento eferivo em virtude d!=
concurso p6blico, em exercicio i data da promulpçio desta Emenda e que amda n40 tenham
adquirido • estabilidade. o .stágio pn>boIório pelo período de doi. .nos para .l}IUisiçio d.
.stabilidade.

Alto 6'. Esta Emenda ontrlo.m vigor na data d. sua publicaçio

Bnsilia, 07 de dezembro de 1995.

JUSTIFICAÇÃO

o arande probleme da Administraçio Pllblica Dia .......Iv......véJ da sue m.ior
n.xibilizeçio. Ao contrário•• soluçio dos srav.. problema que a afetam _ pela sua total

Pretende~se com a alteraçio proposta estender a todos 05 servidores públkol o
direito ao instituto da isonomia, que no atual texto constitucional em ratriro acs Ml'Vidorcs da
administração direta, garantindo a todos tratamento justo c igualitário.

Apoiada na regra constitucional do artigo S- a isonomia para JII' concmizada
cxige a profissionalizaçio do servidor público c a implantlÇio de plano de carreiras baleado nu
igualdades e semelhanças das atribuições dos cargos e funções.

A isonomia constitui ainda mecamsmo Indispensável lu.) controle de
reajustamcntos e aumentos isolados de remuneraçio. impedindo o livre Mbitrio· do poder
discricionário.

Art.41

A garanti. d••stabilidade '0 servidor público é de fundamental imponincia pua
o exercício de suas atribuiçõcs com probidade e lealdad~ atendendo rodos os mandamentos legais
que se revestem as atividadcs c os serviços publicas.

A proposta não altera a essência do art. 41, lpenu estende o período probatório
em um ano reconhecendo que o prazo de dois anos ê insuficiente t>&I'a se ler UlDa avaJiaçIo mais
prescisa das condições de aefaptaçio pessoal do servidor ao cargo a...upado•

A alegação de que a existência da estabilidade engessa a administraçio dos
recursos humanos no serviço publico não é verdadeiro, uma vez que o § 1- desteanigo e alei 1112
prevém a perda. de cargo pa.ra os servidores que nio têm .mais condições de exercer a funçio
púbHc:l com dígnidade exigida pela leí ou por desídia no cumprimento de SUIS (unções. Na
verdade a melhoria do desempenho funcional depende somente da mudança de postura dos
administradores da. cOisa publica e dos sistemas gerências que utiliza. A eliminação a utlbilidade.
no todo ou em parte" do texto constitucional, n!o melhomil. em nada os 5CfYi~s públicos. A
prova disto é que até 1988 213 dos servido.rcs federais eram regidos pela CLT, uio tinham
estabilidade e 05 serviços nia eram melhores do que sio hoje. .

A f.lta d. estabilidade redundaria .inda na descontinuidade d. pmtaçIo do.
serviços, caracterizando eventualidade no cargo, nio pennitindo ao funcionâno a upectltiva de
incorporá-lo definitivamente a sua vida profissional.

A DIT recomenda e?L1Jres5Imente a adoçIo da estabilidade como elemento
fundamental ao desenvolvimento da admini.straçio pública, razio pela qual a maioria doi países
~arnnt .. a a seus servidores públicos,

art. 41, § 3'
A r.mun.ração na disponibilidade d.v. estar BlIIlIJluda ""nu_ n ameaça de

_redução v.dada no inciso VI do ar!. 7', aplicada ao servidor público pelo § 2· do ar!. 39.
_ . Assim. para qu. não haja qualquer dúvida com reiaçi'l .0 valor da
remÚIleração a que se refere o texto constitucional foi subslituida a paIavr 1 "r :nunerada"
peJa expressão "com remuneração integral",

O objetivo daalt.ração é dar ao servidor público. sua família a iaranti. d.
numutenção do seu padrão de vida que não pode ser d.struído pelos maus administradores
públicos que têm o pod.r d. U5!U" o instituto da disponibilidade pa:a o d.smonte do serviço
quando se sentem incapazes de administrá-Jo. como aconteceu em 1990 quando mi1harcs
de servidor.s r.d.rais foram colocados .m disponibilidade.

art. 247
A proposta amplia as possibilidades do proc.sso d. descentraliZlÇin d.

execução dos s.rviços da União, permitindo n.... s.ntido uma maior inte~ entre os
entes federados.

Entretanto. devem ser excluídas desse. processo as atividades típicas de
Estado. que por sua natureza não admitem qualquer tipo de transferência de encargo.

Convem lembrar que a viabilização da transfereneia de servidores depende.
com c.ncxa, da adoção do Rcgim. Jurídico Único, como BlIIlIJlua da manutenÇio doi
direitos e vantagens dos servidores movimentados nas diversas áreas envolvida.

art. 248
O objetivo da proposta é estabel.c.r um t.to absoluto de remllllmlÇlo,

proventos e pensões a que estarilm obrigados os servidores ativos, inlUvol e MUI
pensionistas dos Três Poderes, em todos os níveis de governo, rcconhr.cendo-tc a
necessid:. .. :'~ência.. ..0 essenc;~ " ., ~H'dc '. :.i ~asll.li doJ .r.ov•.·:·.·.~ r&.· Arca de
recursos humanos.

ari. 5-
A proposta obj~tiva gllIllJltir os direitos adquiridos dos atuais OC;'J*'leS de

. cargos de efetivo exercido. em estágio probatório até a dab! da promulg:...r;t;.(; .J, emenda.
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ARNALDO FARIA DE 5A
EMERSON OLAVO PIRES
EDINHO BEL:
CAI'I LOS Co';MUR C,~

ENIO BACCI
i'lAURO LOPES
{dRTON DIPP
CII<O NOGUEIRA
RONI'JON S,~NTlJ'GO

ANC'RE PUCCINELU
SIL.'nO TORRES
,'lGNELO (lUEII~OZ

[H LCEU ,,;p ER AF I CO
ALEXANDRE CERANTO
[NIVALDO RIBEIRO
FERNMWO GOMES
MHONIO DO VALLE
DOLORES NUNES
MARIO DE OLIVEIRA
PAULO RITZEL
EDUARDO MASCARENHAS
CELSO DANIEL
NEWTON CARDOSO
UBIRATAN AGUIAR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
JlJl~ANDYR PAIXAO
DUILIO PISANESCHI
WILSON CIGNACHl
GONZAGA MOH,
COSTA FERREIR,.,
JOSE ALDEMIR
OSVALDO 8IOL.CHI
JOAO FASS{,R ELLA
IVO MAINARDI
CLEONANCIO FONSECA
ALEXANDRE SANTOS
LEONIDAS CRISTINO
BENEDITO DOMINGOS
{iDEl_SON SALVADOR
O~:W,LDO REIS
AUGUSTINHO FREITAS
r(AHíUNDO SMHO,,;
l,:JONZI~G~1 Pfo":tTRIOTA
rlOBErnO f';:,ULINO
;'1C-;i"~;~L[)O TI r"';OTEO
AUGUSTO \)I'..J[IPO~;
CUNHA LIi'ÍA
THEODORICO FERRACO
HOGERIO SILVA
CHICO FERR{;MENU,
ODILIO BALBINOTTI
FCRNMmO FERI,O
.JO{,O IENSEN
C,ALDO TR IND{,DE
NELSON MEURER
FER1H,NDO G{,BEIRA
EURIPEDES MIRANDA
LAPROVIH, VIEIRA
JOSE BORBA

DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

..JAIR SO{,RES
MAR IA 'H,LAD,;O
JAIR MENEGUELLI
PEDR O VALAD{,R Ef3
MAURICIO NAJAR
CONFUCI0 MOURA
NOEL DE OLIVEIRA
ANTONIO BI~ASIL

MAR (1U I NHO CHED I o
..JOVAIR ARANTES
WILSON BRANCO
EDSON SOARES
PAULO BERNARDO
CARLOS SANTANA
PAUDERNEY AVELINO
..JOSE COIMBRA
LEONEL PAVAN
HENRIQUE EDUARDO ALVES
MUSSA DEMES
ROBERTO ..JEFFERSON
JOAO MAIA
DE VELASCO
PAULO TITAN
RICARDO GOMYDE
NILTON BAIANO
VILSON SANTINI
WERNER WANDERER
PEDRINHO ABRAO
HUGO LAGRANHA
PHILEMON RODRIGUES
MARCIA CIBILIS VIANA
AYRES DA CUNHA
PEDRO CANEDO
i~AN SOUZA
JAIR BOLSONARO
LAURA CARNEIRO
JOAO COSER
IVANDRO CUNHA LIMA
LEOPOLDO 8E~3'::;ONE

VICENTE ANDRE GOMES
SILAS 8RASILEJPO
é,,.'LOM("O CIWZ
,.1(';1 ME M(,R T I NS
b<PEDITO JUNIOR
-..hH'.. O PIZZOLt":',TTI
BETO M(.,N~3UR

JO~:;E I' IMENTEL
LUIZ CARLOS HAULY
,:,BEUWDO LUPION
8 .. SA
UBAL.DINO ..JUNIOR
NILMAI, 10 MIR(.,NO{,
A lU, CE I... Y DE I" (,ULA
NEST(W DUMHE
GENESIO BERNARDINO
ANTONIO AURELIANO
LINDBERG F·AIUAS
M)I~OALDO STRECi<
ZAIRE REZENDE
JOSE PRIANTE
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{,NIBAL GOMES
ROBERIO ARAUJO
,~RMANDO COSTA
EL I AS i'lUR AD
ANTONIO ..JOAQUIM ARAUJO
MURILO PINHEIRO
GERVASIO OLIVEIRA
RICARDO HERACLIO
TALVANE ALBUQUERQUE
CHICAO BRIGIDO
JOSE JANENE
BETO LELIS
CECI CUNHA
CARLOS MAGNO
PAULO BAUER
MARCOS MEDRADO
SALVADOR ZIMBALDl
PAULO ROCHA
JOSE LUIZ CLEROT
LAIRE ROSA[}O
LUIZ GU{-lIZ
M(.,T/··IEUé' SCHM IDT
URSICINO (lUEIROZ
{,NTONIO FEIJAO
SEVERINO CAVALCANTI
::;::'JER IANO ALVES
NEDSON MICHELETI
VIl_MAR ROCHA
BARBOSA NETO
AUGUSTO CA"'Ji',l..HO
TUGA ANGERAMI
ZILA BEZERRA
O,,;CAR GOLDON I
MAURI SERGIO
SIL'JERNANI SANTOS
FERNANDO ZUPPO
..JORGE WILSON
MARCONI PERILLO
ALCIONE ATHAYDE
..JOSE FORTUNATI
S;:,RAIVA FELIPE
FERNANDO GONCALVES
..JOSE CARLOS VIEIRA
ROI3ER TO PE:,,~:;OA

FR{,NCISCO HORTA
N,UR X(;'JIER LOBO
(',R NON Br:L:ER RA
:,,[:I'GIO 8{,RCELLOS
~; I1'1AR A ELLER Y
DELFIM NETTO
WOLNEY QUEIROZ
1< OB ER TO FR ANCA
NEY LOPES
'JALDENOR GUEDES
MARCIO FORTES·
JOAO COLACO
FEU ROSA
BONIFACIO DE ANDRADA
ROLAND LAVIqNE

ASSINATURAS CONFIRMADAS. 178
ASSINATURAS DE DEPUTADOS·lic~~CIÃD;S:::::~ 1
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••••.•••.••••••• 205

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

AGNELO (WEIROZ
AUGUSTINHO FREITAS
r,AIMUNOO s,;~nos

LEONIDASCRISTINO
EDSON SOAI~ES

CONFUCIO MOURA
IVO MAINARDI
DILCEU SPERAFICO
ANDRE PUCCINELLI
..JOVAIR ARANTES
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ERALDO TRINDADE
OSVALDO REIS
NOEL DE OLIVEIRA
EDUARDO MASCARENHAS
ANTONIO BRASIL
ROGERIO SILVA
CLEONANCIO FONSECA
ADELSON SALVADOR
WERNER WANDERER
NELSON MEURER .

LAPROVITA "tEIRA
GERVAS!O OLIVEIRA
ALEXANDRE SANTOS
ARNALDO FAR IA DE St'l
SALOMAO CRUZ
JOAO P!ZZOLATTI

ASS!NATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

.NELSON PROENCA

§ 3' - A instituição e a implantação dos planos de carreira de que trata o
"caput", serão disciplilUdos em lei complementar que, também., definirá o. requisitos
para a ascensão do servidor nos diversos níveis da carreira;"

Art. 5' - É alterada a redação do § 2' do art. 39, da Constituição Federal,
que passa a vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. 39 ..

53

11
IIaIIIIl1lll

I IlIIlIlVllM
IIUlllCAmI

. § 2' - Aplica-se aos servidores titulares de cargos e funções públicas o
dIsposto no art. 7", IV, VIl, VIII, IX, XII, XIn, XV, XVI, XVII, XVIll, XIX, xx,
XXII, XXIlf e xxx, ressalvada, neste último, a vedação ao estabelecimento de critérios
de admissão por motivo de idade, desde que a natureza do cargo legalmente assim o
eXIJa,"

Art. 6' - É alterada a redação do inciso V do art. 206, da Constituição
Federal, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

lllllllll ESPECIAL

I... EULER RIBEIRO -

SunSTI11JTIVO DA
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N" 113-A, DE 1995

(DoPoDER ExEcllTlVO)

Modifica o C'lPituJo da
Adminis~ Pública, acrescenta
normu às Dispo~ções Constitucionais
Gerais e estabelece nol1llllS de transição.

M M.... da Cimara do. Deputados e do SeJtado Federal, nos termos do
§ 3" do art. 60 da Coostituiçio, promulgam a seguinte Emenda Constitucional.

. Art..1' - É modificado inciso I do art. 37 da Constituiçio, que passa a
VIgorar com asegwnte redaçio;

"Art. 37 .

I·o. cargos, emprego. e funções públicas sio acessíveis aos brasileiros
que prceocham os requisitos estabdtcidos em Je~ assim corno aos estrangeiros na
hipótese de autorizaçio Iega\ específica;" . ".

Art. '1!' - É dada nova redaçio ao inciso U do art. 37, da Constituiçio
Federal, no. seguintes tmtlOl:

"Art, 37 .

fi - a investidura em cargo público depeode de aprovaçio prévia em
c:oacuno público de provas ou de provas e títulos e a admissio em emprego público
depondo de aprovaçio em prOCOllO selelivo público, regulado em lei, r.....vad....
lIllIIlI&Çllea para cargo em comiulo declarado em lei de livre nomeaçio e exoneraçio,
dawedo. _ cuo. o llOIIlOIdo pooaJir u qul1iliC&9ÕOl legaiJ exiglveí. para o
proaICbimeuto do cargo;"

Art. 3' - É acrescentado ao art. 31 da Constituição Federa!. o seguinte
inciso:

"Art. 31 ..

XXII - somente mediante lei específica poderá ser elevada ou reajustada a
remuneração, o vencimento, o soldo, o provento, a pensão, bem como a criação e a
alteração de gratificações ou quaisquer vantagens pecuniárias percebidas por ocupantes
de cargos, empregos de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dO$oMunicipios funções da adminístraçio pública direta e indireta, das autarquias e das
fundações públicas;"

Art. 4' - Sio modificados o "caput" do art. 39, da Constituição Federal.
seu § 1', e, ainda, acrescentado o § 3·, na redação indicada:

"Art. 39 • A União, os Estados, o Dissito Federal e os Municipios
poderio adotar, no âmbito de sua competéncia, regimes juridicos diferenciados para seus
servidores e deverão instituir planos de carreira para os servidores da administraçio
pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ l' - A lei assegurará aos servidores da administração direta, autárquica
ou fundacioll&1 pública isonomia de vencimentos para cargos, empregos ou funções
públicas de atribuições iguais ou asseme1hadas do mesmo Poder ou entre servidores dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas, tão somente, as vantagens de
caráter individual e as relativas á natureza ou ao local de trabalho;

§ 2· ; .

"Art. 206 ., , , .

v . valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei,
planos. de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso
exclUSIvamente por concurso público ou processo seletivo público;"

Art. 7" - É alterado o artigo 41, da Coostituição Federal e nele inseridos
novos parágrafos e inciSOSJ passando O artigo a ter a seguinte ;edaçio, com as
renumerações necessãrias:

"Art. 41 - São estáveis após cinco anos de efetivo exercicio, os servidores
nomeados, a c?ntar da data de promulgação desta Emenda, para os cargos de
provunento efetivo em virtude de concurso público, só podendo ocorrer a perda de
cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
. 11 - por desídia, improbidade ou qualquer outra falta grave, apurada

medIante processo administrativo em que seja assegurado o cootraditóriõ e a ampla
defesa;

. III • por insuficiência .te desempenho no exercicio de stIas funções,
apurad~ .~ediante processo adminiSl'ativo específico em que seja assegurado o
contradítono e a ampla defesa;

• N - por necessidade da administração pública, visando a redução ou
restruturaçao de quadro., bem como a adequaçio destes aos limites fixados com bue DO

art. 169, observados os critérios de desligamento estabe1ecidôs em lei complementar.

. . §. I' Ao servidor estável desligado do serviço público por força do
dispo~o no. IDCISOS III e N será assegurada indenização, na forma e gradação previm
emlet.

. . . § r Quando o desligamento do servidor ocorrer com fundamento no
IDClSO'N, o cargo respectivo será considerado extinto, ficando vedada a~ de novo
cargo para as mesmas funções durante o período de quatro anos.

. § 3' Ao servidor público que, em decorrência das atribuições de seu cargo
efetlV."~ desc:?voIva a~ividades ~lusivas de Estado, definidas em lei complementar, cujo
=~~. eXIJa garantias especiais contra a perda do cargo, não se aplica o disposto 1\0

§ 4· É obrigatória, antes de completado o estágio probatório, como
condição para a aquisição da estabilidade, a submissão do servidor nomeado para cargo
efetivo a avaliação periódica e especifica de desempenho por comissão instituída para
essa finalidade.

§ 5' Invalidada por sentença judicial a dernissio do servidor estável, será
ele reintegrado, e O eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem
direito a idenizaçio, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com
remuneraçio proporcional ao tempo de serviço.

§ 6' Extimo o cargo ou declarada sua dCSllCCCSSidade, e não tendo sido
aplicado o disposto no inciso N, o servidor estável ficará em disponibilidade, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo. com remuneraçio proporcional ao tempo de
serviço, deade que não inferior a 70'1. (setenta por cento) dessa remuneração;"

Art. go - Sio acresentadoa ao Título du Dispoaiçõea Constitucionais
Gerais, após o art. 246, dois outro. artigos, com a seguinte redação:

"Art. 247 - Para O fim de implementar de modo coordenado funções •
serviçol, a Uniio, o Estado, o Distrito Federal e oa Municípiol poderio estabelecer entre
si consórcio. públicos ou convênios de cooperaçlo, na forma ddinida em lei
complementar."

Art. 248 - O servidores públicos, ativos e inativos, c seus pcnaionistu, da
União, dos Estados, do Distrito Federal c doa Municípios, da administraçio direta,
indireta e fundacioll&1 de qualquer do. três Poderes, bem como OI. seus~rcspcctivos
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membros, não poderão k'c;.~'0jf dos ieón\}!'f publkos feml.li1í)ragão, proventos da
inativi~de ou pensõGs SlJp5fiofl5:'l, a qualquer titulo, fi rellil!meração ru.adll, ",m espécie
para o·Presidente do Supremu TribUlllll Federal.

Art. 9° o Ficam aGrescentados ao Ato das Disposiçõe:i Constitucionais
Transitórias, após o art. 73, dois artigos, com a seguinte redação.

"Art. 74 o Na ausência de norma legal especifica, até que sl1;ja promulgada
a lei a que se refere o inciso II do art. 37, os processos seletivos públicos poderão ser
provas, de títulos ou de provas e titulas, aplicando-se no que couber as regras de
procedimento dos c~nwrsos públicos."

. "Art. 75 - O planos de carreira para os servidores da administração
pública. direta, das autarquias e fundações públicas, de que trata o art. 39 desta Emenda,
deverão estar instituídos e implantados no prazo máximo de 3 (três) anos a contar da
data de promulgação desta Emenda."

Art. 10 - É assegurado aos servidores llomeados para cargos de
provimento eteu"", í.... .rirtude de concurso público, em c .)fcício à data da p·~,'11ulgal:'.'11J

desta Emenda, o estágio probatório pelo periodo de dois anos para a aquisição da
estabildade.

Art. 11 - Aos servídores públicos federais que, à data da promulgação
desta Emenda, desenvolvam atividades transferidas pela União a seus ex-telTÍtórios não
se aplica o incis8 IV do art. 41.

Art. 12 - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões...

JUSTIFICATfVA

A Administração Pública brasileira, em todos os seus mvelS, v.aria
segundo el\.1remos. Uma determinada medida, saudada como fundamental para se obter
patamares ótimos de eficiência e eficácia administrativas, é, em seguida, abandonada e,
quase sempre trocada por outra, absolutamente contraria à anterior.

Ora a solução é o regime jurídico único; na hora seguinte, busca-se a
soluQão nos regimes diferenciados. A estabilidade absoluta é defendida
intransigentemente como mecanismo superior de defesa do Estado, do servidor e do
cidadão; no momento seguinte, pretende-se flexibilizar a estabilidade usando-se,
basicamente, os mesmos argumentos do sistema anteriol.

O observador mais isento dos fatos nota que muitas vezes as normas
legais/constitucionais se estribam mais em preconceitos do que em conceitos, razão pela
qual variam tanto, segundo os preconceitos do momento.

Muitas vezes utiliza-se o instrumento legallconstitucional como bálsamo
supremo para determinadas situações desconfortáveis da administração pública,
esquecendo-se de que o equipamento existente, mediante adequado gerenciamento, tem
condições plenas de atender as necessidades administrativas. Reformar tem sido mais
fácil do que gerir...
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"rcfomlÍsia", buscando na
e.n boa t npropriada escala.

A PEC-173-AJ95 não foge muito ders~;

mudança constitucional remédios que o vart;jo h:Gi2.1
Mas, mudar é preciso.

Entre pror~r a :;li3 s:Jpn:ssão do'. l\)üsít:vús propostos na PEC,
optamos por esse Substitutivo que altera detenni~os, pontos da emenda, permitindo,
por outro lado, atender reclamos do Governo Fed~ral. E uma fomla de não impedir que,
dessa vez. reformada novamente a Constituição Federal no capitulo da Administração
Pública, :se possa alcançar índices de excelência administrativa rapidamente, para
beneficio e proveito da população brasileira.

O presente Substitutivo almeja, sobretudo:

. a - garantir direitos adquiridos dos servido'i;;S, notadamente quanto à
estabilidade funcional;

b • impedir que a disponibilidade remunerada dos servidores não se
tome uma reles política de contenção de des~:sa.s públicas. Mantendo-se a faculdade de
se colocar o sesvidor em disponibilidade remunerada, proporciona! ao tempo de serviço,
garantc-se a ele"um piso mínimo de 70% (sete:nta por cento) da remuneração percebida
na atividalre;

c - concretizar a implantaçãi::l dos planos de car.eiras dos servidores
pubhcos, mediàa sonhada por todos, administradores, parlamentares, entidades
~epresentarivas etc, como a solução ideal para '.l..1'l'..a bo~ e pemtanente gestão do
Governo, mas nunca efetivada. O Substitutivo prop&; a instituição e implantação dos
planQs de carreira num prazo máximo de 3 (três) anOillil contar da data de promulgação
daEmend~

d - permitir que as div.-;rsas ~:sfel'i:lS de gpvemo se associem sob a forma
de consórcio ou modelo cooperativo, confomle Il':i cOn1p!er.'1cntar. O que não se pode, e
o Substitutivo elinúna, é tratar desse assunto, de fún112, detalhada, na Constituição
Federal, como propôs a PEC 173·Al95;

e - corrigir outros pontos, '/iS:-.:U1do ,-,perféçoé'J' " proposta do Poder
Executivo.

O presente Substitutivo parece-nos, t,·;,t'.J IWÜ,õ <3.L:equar.,arnente esses
aspectos, o que nos pennite aguardar'.::u devido 0;;ame G aprovação pejos membros da
Comissão Especial

Sala das Sessões...
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EULER RIBEIRO
HUGO LAGRANHA
ELTON ROHNELT
VILSON SANTINI
WERNER WANDERER
PEDRINHO ABRAO
CIRO NOGUEIRA
JOVAIR ARANTES
JAIR SIQUEIRA
VICENTE ARRUDA
HERCULANO ANGHINETTI
PHILEMON RODRIGUES
JOSE REZENDE
RONIVON SANTIAGO
WILSON BRANCO
URSICINO QUEIROZ
JAIME MARTINS
PIMENTEL GOMES
EDSON SOARES
OSVALDO BIOLCHI
JOAO FASSARELLA
IVO MAINARDI
CLEONANCIO FONSECA
ALEXANDRE SANTOS
LEONIDAS CRISTINO
BENEDITO DOMINGOS
ARNALDO FARIA DE SA
ADELSON SALVADOR
JOSE LUIZ CLEROT
OSVALDO REIS
AUGUSTINHO FREITAS
ANIVALDO VALE
JAIR BOLSONARO
RAIMUNDO SANTOS
GONZAGA PATRIOTA
ROBERTO PAULINO
PAULO BERNARDO
HERMES PARCIANELLO
GERSON" PERES
CARLOS SANTANA
LEONEL PAVAN
SERGIO CARNEIRO
JAIR SOARES
EXPEDITO JUNIOR
HENRIQUE EDUARDO ALVES
MUSSA DEMES
JOSE BORBA
MARIA 'JALADAO
JAIR MENEGUELLI
MAURICIO NAJAR
CONFUCIO MOURA
NOEL DE OLIVEIRA
ANTONIO BRASIL
MARQUINHO CHEDID
RICARDO HERACLIO
AIRTON DIPP
DANILO DE CASTRO
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ARMANDO COSTA
JOAO MAIA
AYRES DA CUNHA
SEVERIANO ALVES
NEDSON MICHELETI
VILMAR ROCHA
MURILO PINHEIRO
SALOMAO CRUZ
NILTON BAIANO
JOAO COSER
VALDENOR GUEDES
MARCIO FORTES
ROBERTO PESSOA
ANTONIO AURELIANO
ARY KARA
ANTONIO FEIJAO
MAURICIO REGUlA0
EDUARDO BARBOSA
PADRE ROGUE
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
AR MANDO AB I LI O
EZIDIO PINHEIRO
LUCIANO ZICA
PAULO ROCHA
AGNALDO TIMOTEO
AUGUSTO VIVEIROS
CUNHA LIMA
THEODORICO FERRACO
PAULO FEIJO
ROGERIO SILVA
CHICO FERRAMENTA
ODILIO BALBINOTTI
FERNANDO FERRO
JOAO IENSEN
ERALDO TRINDADE
NELSON MEURER
ROBERTO JEFFERSON
FERNANDO GONCALVES
LEOPOLDO BESSONE
PAUDERNEY AVELINO
JOSE COIMBRA
DARCISIO PERONDI
WALDIR DIAS
CELSO DANIEL
NEWTON CARDOSO
UBIRATAN AGUIAR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
WILSON CIGNACHI
GONZAGA MO TA
SILVIO TORRES
AGNELO QUEIROZ
DILCEU SPERAFICO
ALEXANDRE CERANTO
ENIVALDO RIBEIRO
ABELARDO LUPION
LUCIANO PIZ2A T TO
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FERNANDO GOMES
ANTONIO DO VALLE
DOLORES NUNES
GENESIO BERNARDINO
JOSE FORTUNATI
SARAIVA FELIPE
JOSE CARLOS VIEIRA
FRANCISCO DORNELLES
SER AFIM VENZON
EDINHO ARAUJO
WALDOHIRO FIORAVANTE
NESTOR DUARTE
VALDIR COLATTO
IBERE FERREIRA
CIPRIANO CORREIA
LUIZ BUAIZ
DAVI ALVES SILVA
GILVAN FREIRE
UDSON BANDEIRA
DARCI COELHO
ALBERTO SILVA
VITTORIO MEDIOLI
MARCELO BARBIERI
JOAO-COLACO
DE VELASCO
FEU ROSA
JOAO PIZZOLATTI
ROLAND LAVIGNE
SERGIO BARCELLOS
FRANCISCO HORTA
NAIR XAVIER LOBO
SIMARA ELLERY
ARNON BEZERRA
MAURI SERGIO
DELFIM NETTO
BONIFACIO DE ANDRADA
WOLNEY QUEIROZ
SILVERNANI SANTOS
SALVADOR ZIMBALDI
ALCIONE ATHAYDE
ANDRE PUC~INELLI

ARACELY DE PAULA
FERNANDO GABE IRA
EURIPEDES MIRANDA
LAPROVITA VIEIRA
EDUARDO MASCARENHAS
DUILIO PISANESCHI
MARIO DE OLIVEIRA
PAULO RITZEL
EMERSON OLAVO PIRES
EDINHO BEZ
FERNANDO lHNIZ
ENIO BACC!
~'AUR O LOP ES
CeSTA ::-FRR::IRA
PAE!: LMm:r~1

":O~jE A:_['UII~
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ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••••••••••• • •• 171
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••••••••• •• •• ••• 223

ASSINATU~AS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS& S2

Fewreiro de lW1

VILSON SANTINI
WERNER WANDERER
PEDRINHO ABRAO
JOVAIR ARANTES
JAIR SIQUEIRA
VICENTE ARRUDA
HERCULANO ANGHINETTI
JOSE REZENDE
WILSON BRANCO
URSICINO QUEIROZ
JAIME MARTINS
EDSON SOARES
PAULO BERNARDO
HERMES PARCIANELLO
GERSON PERES
CARLOS SANTANA
ADHEMAR DE BARROS FILHO
WILSON CIGNACHI
ANTONIO 00 VALLE
DOLORES NUNES
OSVALDO REIS
AUGUSTINHO FREITAS
JAIR BOLSONARO
RAIMUNDO SANTOS
130NZAGA PATRIOTA
I~OBERTO PAULINO

54

ELIAS MURA0
ARMANDO ABILIO
EIIDIO PINHEIRO
PAULO ROCHA
AGNALDO TIMOTEO
AUGUSTO VIVEIROS
CUNHA LIMA
THEODORICO FERRACO
PAULO FEIJO
ROGERIO SILVA
CHICO FERRAMENTA
LEONEL PAVAN
EXPEDITO JUNIOR
MARIA VALADAO
JAIR MENEGUELLI
MAURICIO NAJAR
CONFUCIO MOURA
NOEL DE OLIVEIRA
ANTONIO BRASIL
RICARDO HERACLIO
OSVALDO BIOLCHI
JOAO FASSARELLA
IVO MAINARDI
CLEONANCIO FONSECA
BENEDITO DOMINGOS
JOSE LUIZ CLEROT

IPEC NO ,,"::: /95

C;;~ ESPECIAL

r;;1lIlO LAURA CARNEIRO l/1li

c1-.srIMIliI
11.IfIUlIIlI

I
~ 'alUIR 1-JI: NiíM J~FLJJ /5

Art. 10 - É acrescentada, no inciso I dó art. 37 da Constituição Federal,
após a palavra "Lei", a expressão "assim eomo dos estrangeiros, na forma da lei",
passando a dispositivo a vigorar com a seguinle redação.

"Art.37 I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os
estnngeirol, na forma da lei."

Art.2° - É acrescentado, no inicio do inciso 11 do an 37, da ConstituiÇão
Federal, após a palavra" a "0 vocábulo" primeira ", ficando () referido dispositivo com a
seguinte redação:

"Art.37 1I- a primeira investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévio em concurso público de provas ou de provas e titulos, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração."

. Art.3° São acrescentados ao art. 37, da Constituição, após o inciso XXI,
dois incisos, com a seguinte redação.

"Art.37 XXII - lei complementar permitirá nos concursos Públicos a
reserva de até vinte por cento das vagas para preenchimento, na mesma seleção, por
ocupantes de cargos ou emprego público na administração direta, autarquial e
fundações públicas, dentro de cada esfera de governo, que acendam aos pré
requisitos estabelecidos,"
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"XXIII - somente mediante lei especiiica poderá ser elevada ou reajustada
a remuneração, o vencimento , o soldo, os proventos, a pensão, bem como a criação e
auteração de gratificações ou quaisquer vantagens pecuniárias percebidas por ocupantes
de cargos, empregos ou funções da administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas."

AnAo É suprimido do "caput" do art. 39 da Constituição Federal, a
expressão" os Estados, o Distrito Federal e os Municípios", acrescentando novo
parágrafo 1°, renumerando os parágrafos I° e 2° atuais para 2° e 3°, respectivamente,
com a seguinte redação:

Art.39' A União instituirá, no âmbito de sua competência, regime juridico
umco e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas.

Parágrafo l° Cabe aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal
dispor sobre o regime jurídico, os planos de carreira e estabilidade dos seus servidores,
assegurado o estabelecido nos parágr~os 2 e 3 do presente artigo.

A<~.~o É alterado o Parágrafo jO do .\n. 39, da Constituição Fec'.:ral,
renumerando para 2°, com a inclusão após o vocábulo" direta da expressão" autárquica
e fimdacional e a substituição do vocábulo "vencimentos" pelo vocábulo remuneração,
passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

Art.39 • Parágrafo ZO - A lei assegurará, aos servidores da administração
direta, autárquica e fundacional. A isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivos,
legislativos e judiciários, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas a
natureza ou ao local de trabalho.

Art.6° • É acrescentado ao parágrafo 2° do art. 39, da ConslÍtuição
Federal, após a vocábulo "servidores a expressão "titulares de cargos ou empregos
públicos" e na parte final do dispositivo após a remissão do inciso XXX do art. 7" a
expressão "ressalvada, neste último, vedação em decorrencía da exigência para admissão
em serviços público de tempo minimo de efetivo exercicio, observado o limite de idade
para aposentadoria, passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação.

Parágrafo 3° - Aplica-se aos servidores titulares de cargo ou emprego
público o dispositivo no art. 7° , IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVI, XVII,XIII, XIX,
XX, XXII, XXIII, E XXX, ressalvada neste último a vedaçãO em decorrência da
exigência par admissão no serviço público de tempo minimo de efetivo exercicio
observado o limite de idade para aposentadoria.

Art.7" - É alterado o art. 41, da Constituição Federal, sendo incluido no
"caput" após o vocábulo "público" a expressão só podendo ocorrer perda de cargo",
suprimido parágrafo I° e incluidos os incisos I e LI, passando os artigos a ter a seguintes
redações, com as renumerações necessárias:

ArtA/ São estáveis após dois anos de efetivo exercicio, os servidores
.pomeados em virtude de concurso público, só podendo ocorrer a perda de cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

. II - por desidia, improbidade ou qualquer outra falta grave, apurl1:da
mediante processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

Parágrafo I" Invalidada por sentença judicial a demissão dos servidor
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de
origem ou posto em disponibilidade.

Parágrafo 2° Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor
eótável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro
cargo.

Art.SO São acrescentados ao titulo das Disposições Constitucionais
Gerais, após o art. 246 , novo artigo, com a seguínte redação:

Sexta-feira 7 04147
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Art.247 Os servidores públicos, ativos, inativos e seus pensionistas da
União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios da Administração direta,
indire;a e fundacion~l de qualquer dos três poderes, bem como os seus respectivos
membros não poderão receber dos cofres públicos remunera~ão, prove~t~s da
inatividade ou pensões superiores, a qualquer titulo, a remuneraçao, em especle, do
Presidente da República, na forma do inciso VIII do art. 49.

Art.9" Ficam acrescidos do Ato das Disposições Constitucionais
transitórias os seguintes artig0s:

Artigo· ( onde couber ) - É assegurado aos servidores da Administração
Pública Federal os direitos adquiridos até a data da publicação do Ato da promulgação
dos dispositivos modificados pela presente Emenda.

Artigo ( onde couber) - É vedada a adoção de Medida provisória para
regulamentar os dispositivos modificados pela presente Emenda.

Art.IO" Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões...

JUSTIFICATIVA

. A Administração Pública, modernamente, aprimora-se através do
aproveitamento de mão-de-obra especializada, podendo buscar com estratégia a
contratação de estrangeiros, a profissionalização do servidor e a sua fixação dentro do
orgão onde já desempenha as suas atividades. Essa preservação só se dá através de
processo seletivo interno, com a reserva de vagas nos concursos públicos com essa
finalidade.

. . A isonomia e a estabilidade são institutos reguladores da Administração
Pubbca, favorecendo na faculdade de alocação de mão-de-obra no caso da isonomia e
promovendo controle das gestões através de seus agentes quando se trata da
estabilidade. '

Optamos pela apresentação do presente substitutivo, acatando as
propostas do governo, com apenas algumas alterações que irão viabilizar o atendimento
dos anseios da Administração Pública e da população, para o qual aguardamos a analise
e o consequente acolhimento por parte dessa Comissão Especial. .

Sala das Sessões...

Fevereiro de 1997
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MTI

L.I~URA CArlNêmO
P(.,DRE ROQUE
I~FR(.HM MOI~AIS

,JOAO ~'i(4UI

.J,UR SOêII~ES

MAR Ui VALADA O
.J(',IR MENEGUELL.I
11AUR ICIO NA,J(.R
MnONIO BR,;SIL
RIU,RDO HERACL.IO
ZAIRE REZENDE
JOló,O F"SSAR ELL(',
HIO M,<lIN,cWDI
CLEONANCIO FONSECA

ALEXANDrlE CARDOSO
LEONIDAS CRISTIN0
BENEDITO DOMINGOS
ARNALDO FARIA DE ~A

OSVAL.DO REIS
WIL.SON CIGNACHI
.JAIR BOL.SON,qRO
I~,<\IMUNDO S,'iNTOS
GONZ,qGA PATRIOTA
ROBERTO P(.,ULINO
EZIDIO PINHEIRO
PAULO ROCHA
AGNALDO TIMOTEO
,'iUGUSTO 'JI'JEIROS

CUNHA LIMA
THEODORICO FERRACO
PAULO FEIJO
ROGERIO SILW"
CHICO FERRAMENTA
OD1LIO BALB1NOTTI
FERNANDO FERRO
JOAO IENSEN
NELSON MEURER
EURIPEDES MIRANDA
L.APROVITA VIEIRA
VILSON SAtHIN1
WERNER W,NDEREI~

f'EDRH1HO ,'BR(.O
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.Jij'Jf·HR ,:li,ANTES
·JFIIH SIC:lUEIRA
'JIC:::NTE M,RUDA
HERCULANO ANGHINETTI
PHILEMON RODRIGUES
JOSE REZENDE
~,:1IME 11AlnIi~S

t.E020LDO BESSONE
EDSOr~ SOARES
l"'AUI_O 6ERN?"~DO

\.JERSGIN Pt.::RES
HERMES PARCIANELLO
':'-:':IRL('S S':lNT(M)N,:',
LEOI'lEL P"VAN
D,PEDlTO JUNIOR
.Jose 801\ l3 A
ACHEMAR DE BARROS FILHO
CE::._80 Dt:.NIEL
G~.;NZ~:lGI:;'1 ~·iOTA.

;,IL'.)10 TORRES
fo,GNELO flUEII;:OZ
,;1, M,~d~DO COST,;
DILCEU SPERAFICO
~LE~A:~CR~ CERANTO
MnOr·G0 DO 'JALLE
DOLORES tlUNES
MARIO ~E OLIVEIRA
F' ,;UU) RI TZEL
EMERSON OLAVO PIRES
EDINHO BEZ
;,j,~,LDIR DIAS
,\liHONIO FEIJAO
GENESIO 6ERNARDINO
ENIO BACCI
MAURO LOPES
,;IRTON DIPP
V,;LDENOR GUEDES
ELIAS MURAD
RONIVON SANTIAGO
CHICAO BRIGIDO
SEVER U,NO AL'JES
NEDSON MICHELETI
VILMAR R0CHA
CARLOS C,'IMURCI;
BARBOSêl NETO

/

MURIL0 PINHEIRO
TUGA (,NGER,;,MI
ENIVALDO RIBEIRO
EDUARDO MASCARENHAS
ZIU; BEZERRA
Pf',ULO TIT(,N
WILSON BRANCO
URSICINO QUEIROZ
PAUDERNEY AVELINO
JOSE COH'iBRr-,
MUSS?l i~E!-1ES

ZUU\IE COBRê\
ARLINDO CHINAGLIA
DUILIO PISANESCHI
LUCIAi~O PIZ=~TTO

Af3ELê,RDO LUP ION
f'"ERN{:,NDO GOMES
MARQUINHO CHEDID
!"F,ES L,'~\NDII1

êIDl:.LSON S,;L'J\~DOR

AUGUSTINHO FREITAS
FP\;i~CISCO H0RTA
N,UR :<A'JIEf~ LOBO
1~\::ZNON 8EZEI~I~A

DE 'JEU;SCO
SALVADOR ZIM8ALDI
SERGIO BARCELLOS
DELFII1 NETTO
WOLNE"Y (WEIROZ
ROBERTO FRANCA
t..'~IDAO GOMES
LUIS BARBOSA
ELIAS ,;,BRAHAO
ALCIONE ATH(-\YDE
ANDRE PUCCINELLI
JOSE FORruNATI
EDUARDO B\~,RBOSA
SAR{HW, FELIPE
FERNANDO GONCALVES
JOSE CARLOS VIEIRA
SERê,FIM VENZON
MUBAL GOMES
LUIZ BUAIZ

DAVI ALVES SILVA
GILVAN FREIRE
CARLOS MAGNO
NAN SOUZA
UDSON BANDEIRA
DARCI COELHO
VITTORIO MEDIOLI
MARCELO BARBIERI
ARY KARA
NILSON GIBSON
MAURICIO RE&UIAO
ARMr-INDO A8ILIO
RUBERTO Jl:.FFERSON
DARCISIO PERONDI
NEWTON CARDOSO
CIRO NOGiJEIRA
SIMAI;:A ELLERY
MAURI SERGIO
NOEL DE OLIVEIRA
SALOMAO CRUZ
SILAS BRASILEIRO
(~DI«),;LDO 8rRECi<
WALDOMIRO FIORAVANTE
JO,:\O COSER
ANTONIO AURELIANO
JO(~,O COLACO
.JO"IV PL;:ZOLATTI
BONIFAcro DE ANDRADA
.IWU~ND L,;VIGNE
ROBERTO PESSOA
HAROLDO LIMA
JOSE LUIZ CLEROT
REGIS DE OLIVEIRA
FERNANDO LOPES
FRANC:SCO SILVA
HILARIO COli1BRr-,
JOFR,'1N FREJAT
RUBEM MEDIN(~

PIMENTEL GOMES
EDSON ('/.UEIROZ
FERNANDO GABEIRA
CELSO RUSSOMANNO
RIT" CM·,\;TA
NELSON MARGUEZELLI
OSVALDO BIOLCHI

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 175
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 244

REPETID,;S= 69

WILSON CIGNê,CH.L
GERSON PERES
'JILSON S,o\NTIlH
~j{}I,)i"IIR I';RI;~i~ rEG .
.J,41R SIQUEIIH,
hERCULANO ANGHINETTI
JAII'IE 11,t,RTH~S

L.EOPOLDO BESSiJNE
EDSON ~':)(h;R ES
HERMES PARCIANELLO
C(..\RLOS SMHr-INA
LEONEL P(~V,,"N

E)(PEDIT0 ,JUNIOR
WII_SON CIGN,~,CHI

Got~ZAGf'\ ~Hn ,;
::3ILV]. o TORRES
AGNELO QUEIROZ
"1 RMANDO cosr(;
DILCEU SPER,~FICO

ALEXANDRE CERANTO
,'liHOtHO DO V(~,LLE

DOLOR ES I~UNES

MARIO DE OLIVEIRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

GERSON PERES
P('lULO RITZEL
,J,HR MENEGUELLI
i"I,',UR ICIO NAJAR
,;NTONIO BRASIL
IUC"RDO HERACLIO
JOAO FASSARELLA
IVOMAINr-,RDI
CLEONANCIO FONSECA
ALEXANDRE CARD0S0
OSVALDO REIS
WILSON CIGNACHI
JAIR BOLSONARO
RAIMUNDO Sr-,tHOS
GONZAGA PATRIOTA
PAULO TITAN
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ROBERTO PAULINO
EZIDIO PINHEIRO
P,;ULO BERNARDO
,;UGUSTO '.'IVEIROS
CUNH"1 LIMA
THEODORICO FERRACO

PAULO FEIJO
ROGERIO SILVA
CHICO FERR,;MENTA.
ODILIO BALBINOTTI
JOAO IENSEN
NELSON MEURER
EURIPEDES MIRANDA
EMERSON OLAVO PIRES
EDINHO BEZ
Wê\LDIR DHIS
AN rOIHi) FEIJ,;O
GENESIO BERNARDINO
ENIO BACCI
MAURO LOPES
,'-lIR10N DIPP
'JêlLDENOR GUEDES
ELIAS MURAD
ROIUV.)N S(~\NTIAGO

CHICAO BIUGIDO
SEVER H\NO êlLVES
NEDSON MICHELETI
\.'ILl1êlR ROCHA
Cr-li~LOS Gp,MURCA
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-=PR=O::::P=:O::':S:-:IÇ'::"A~-0:::0----, IDISPOSITIVO:
CLASSIFICAÇÃO

PEC N° 173/95
aSUPRESSIVA
aAoLunNAnvA

a SUBSnTUTlVA a ADITIVA DE
lilI MODlFICAnvA

ICOMISSÃO ESPECIAL

IDEPUTADO VALDENOR GUEDES
AUTOR IP~DO I UF

AP
PÁGINA

1/1

" Dê-se ao § 6° do art. 41, sugerido pelo art. ao daprop~e
redação.

art. 41 ..

§6° Extinto o cargo, ou declarado sua desnecessidade, e não tendo sido
aplicada o disposto no inciso IV, o servidor estável será preferencialmente reposicionado
em outro cargo, desde que tenha escolaridade compatível com o novo cargo.

JUSTIFICATIVA

Deve ser meta de qualquer política de pessoal, o eficiente
aproveitamento do servidor.

A disponibilidade deve constituir uma situação especialíssima, porque ela
traz graves prejuízos para ambas as partes. Para o empregado, que tem seus
vencimentos reduzidos, o que ocasionaria sérios prejuízos para si e sua família. Para a
administração pública, porque pagaria um servidor sem a devida contra prestação.

Assim, a presente emenda, visa corrigir esse equívoco e oportunizar a
administração pública a estabelecer uma política de pessoal eficiente.

r

C
ARLAMF~~n n_,_,_ !l\aQJ,L&\~UkI(PÂ

__..;D;,;.A;.:.TA:...:..- ---:As~.::.:ln::;~:::.ra:.=.....!...1--__~ ...J

VALDENOR GUEDES
ENIO BACCI
GONZAGA PATRIOTA
OSVALDO REIS
PAULO HESLANDER
MAGNO BACELAR
RICARDO IZAR
BARBOSA NETO
I<\DROALDO STRECK
ARMANDO CQSTA
RAQUEL CAPIBERIBE
USHITARO KAMIA
HILARIO COIMBRA
WILSON CIGNACHI
DILCEU'SPERAFICO
AUGUSrO CARVALHO
ALBERTO SILVA
LAPROVITA VIEIRA
DANILO DE CASTRO
EDSON SILVA
VANESSA FELLIPE
COSTA FERREIRA
NEDSON MICHELETI
ELIAS MURAD

JOAO MENDES
ENIVALDO RIBEIRO
ARMANDO ABILIO
CORIOLANO SALES
PRISCO VIANA
ARI MAGALHAES
CLEONANCIO FONSECA
BENEDITO GUIMARAES
RAIMUNDO SANTOS
IVO MAINARDI
IVANDRO CUNHA LIMA
VANESSA FELIPPE
OLAVO CALHEIROS
JORGE WILSON
LEUR LOMANTO
DOLORES NUNES
PAULO MURA0
CARLOS CAMURCA
CELIA MENDES
AYRES DA CUNHA
ELIAS ABRAHAO
ALVARO GAUDENCIO NETO
RICERDO IZAR
C.H~.CAO BRIGIDO

JAIME MARTINS
JOSE JANENE
SEVERIANO ALVES
DAVI ALVES SILVA
EDSO.N (WEIROZ

-OSCAR GOLDONI
GONZAGA MOTA
BENEDITO DOMINGOS
PAES LANDIM
GONZAGA PATROTA
ROBERTO VALADAO
VILSON SANTINI
GOZAGA PATROTA
ANA JULIA
AUGUSTO FARIAS
SALATIEL CARVALHO
ROBSON TU MA
PEDRINHO ABRAO
HUGO LAGRANHA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
DARCI COELHO
PAULO RITZEL
JOAO COLACO
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ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 71
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 4
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••••••••••• ~•••• 279

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETrDAS~ **
REPETIDASg

OSVALDO REIS
COSTA FERREIRA
GONZAGA PATRIOTA
EDSON SILVA
CELIA MENDES
BENEDITO GUIMARAES
IVANDF.O CUNHA LIMA
NEDSOh MICHELETI
JOAO f'iENDES
ENIVALDO ílTSE!flO
ARMANDO ABILr0
CORIOLANO S?,\_ES
PRISCO VIANA
CLEONANCIO FONSECA
OSVALDO'REIS
BENEDIJO GUIMARAES
RAIMUNDO SANTOS
IVO MAINARDI
ENIO BACCI
GONZAGA PATRIOTA
OSVALDO REIS
PAULO HESLANDER
MAGNO BACELAR
AD'ROALDO STRECK
ARMANDO COSTA
RAQUEL CAPIBERIBE
ELIAS MURAD
HILARIO COIMBRA
WILSON CIGNACHI
DILCEU SPERAFICO
DANILO DE CASTRO
AYRES DA CUNHA
AYRES DA CUNHA
IVANDRO CUNHA LIMA
OLAVO CALHEIROS
EDSON SILVA
LEUR LOMANTO
DOLORES NUNES
PAULO MOURAO
CARLOS CAMURCA
CELIA MENDES
AYRES DA CUNHA
NEDSON MICHELETI
ELIAS MURAD
ARMANDO ABILIO
CORIOLANO SALES
PRISCO VIANA
CLEONANCIO FONSECA
OSVALDO REIS
IVO MAINARDI
AYRES DA CUNHA
IVANDRO CUNHA LIMA
OLAVO CALHEIROS
EDSON SILVA
LEUR LOMANTO
DOLORES NUNES
CARLOS CAMURCA
CELIA MENDES
BENEDITO DOMINGOS
VANESSA FELIPPE
COST... FERREIRA
OLAVO CALHEIROS
GONZAGA MOTA
EDSON SILVA
LEUR LOMANTO
DOLORES NUNES
PAULO MOURAO

CARLOS CAMURCA
IVANDRO CUNHA LIMA
BENEDITO DOMINGOS
VANESSA FELIPPE
NEDSON MICHELETI
ELIAS MURAD
PAES LANDIM
JOAO MENDES
ARMANDO ABILIO
CORIOLANO SALES
CLEONANCIO FONSECA
OSVALDO REIS
BENEDITO GUIMARAES
RAIMUNDO SANTOS
IVO MAINARDI
ENIO BACCI
PAULO HESLANDER
MAGNO BACELAR
RICARDO IZAR'
BARBOSA NETO
ADROALDO STR'ECK
CHICAO BRIGIDO
JAIME MARTINS
ARMANDO COS'I'A
JOSE JANENE
RAQUEL CAPIBERIBE
USHITARO KAMIA
HILARIO COIMBRA
WILSON CIGNACHI
DANILO DE CASTRO
IVANDRO CUNHA LIMA
VANESSA FELIPPE
OLAVO CALHEIROS
GONZAGA MOTA
EDSON SILVA
LEUR LOMANTO
DOLORES NUNES
PAULO MOURAO
CARLOS CAMURCA
CELIA MENDES
BENEDITO DOMINGOS
ENIO BACCI
MAGNO BACELAR
RICARDO IZAR
BARBOSA NETO
ADROALDO STRECK
ARMANDO COSTA
RAQUEL CAPIBERIBE
USHITARO KAMIA
HILARIO COIMBRA
WILSON CIGNACHI
DILCEU SPERAFICO
LAPROVITA VIEIRA
QANILO DE CASTRO
EDSON QUEIROZ
ENIO BACCI
GONZAGA PATRIOTA
OSVALDO REIS
PAULO HESLANDER
MAGNO BACELAR
RICARDO IZAR
BARBOSA NETO
ADROALDO STRECK
CORIOLANO SALES
ADROALDO STRECK
JAIME MARTINS
ARMANDO COSTA

JOSE JANENE
RAQUEL CAPIBERIBE
HILARIO COIMBRA
SEVERIANO ALVES
DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPERAFICO
ENIO BACCI
GONZAGA PATRIOTA
PAULO HESLANDER
MAGNO BACELAR
RICARDO IZAR
BARBOSA NETO
ADROALDO STRECK
JAIME MARTINS
ARMANDO COSTA
JOSE JANENE
ELIAS MURAD
WILSON CIGNACHI
IVANDRO CUNHA ~lMA

OLAVO CftLHEIROS
GONZAGA MOTA
EDSON SILVA
LEUR LOMANTO
DOLORES NUNES
PAULO MOURAO
CARLOS CAMURCA
CELIA MENDES
BENEDITO DOMINGOS
ENIO BACCI
GONZAGA PATRIOTA
OSVALDO REIS
PAULO HESLANDER
MAGNO BACELAR
RICARDO IZAR
ADROALDO STRECK
CHICAO BRIGIDO
JAIME MARTINS
ARMANDO COSTA
JOSE JANENE
RAQUEL CAPIBERIBE
ELIAS MURAD
HILARIO COIMBRA
WILSON CIGNACHI
NEDSON MICHELETI
ELIAS MURAD
JOAO MENDES
ARMANDO ABILIO
CORIOLANO SALES
PRISCO VIANA
CLEONANCIO FONSECA
OSVALDO REIS
IVO MAINARDI
VILSON SANTINI
AYRES DA CUNHA
VANESSA FELIPPE
NEDSON MICHELETI
ELIAS MURAD
JOAO MENDES
ENIVALDO RIBEIRO
ARMANDO ABILIO
CORIOLANO SALES
PRISCO VIANA
CLEONANCIO FONSECA
OSVALDO REIS
BENEDITO GUIMARAES
RAIMUNDO SANTOS
IVO MAINARDI
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ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

ODIR ROCHA
WALDIR DIAS
.JOAO MATOS
MELGUIADES NETO
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ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS REPETIDAS

WALDIR DIAS
.JOAO MATOS
WALDIR DIAS

....------- IoI.aUlUoliIl ---~~...:;,.<~

1

-- PIft5JCm

, PEC 173( 95

Especial PEC 173/95

AGNELO QUEIROZ

IITII I: 'MTJIIG I Wli HilllA ]t CdaS DF II _ /

Suprimam-se os anigos 2·, 8·, 10, 11 e \2.

JUSTIFICAÇÃO

Os anigos que se propõe suprimir aqui significam, na prática, a quebra da
garantia constitucional da estabilidade e o fim da obrigatoriedade do concurso público como
única forma de ingresso no serviço público. Uma é o corolário da outra. Sem estabilidade, '0

concurso público se transformaria em mera farsa. Sem concurso público, a. estabilidade
significaria sancionar os " trens da alegria", tomando-os inderrogáveis.

O fim do concurso público e da estabilidade importaria em grave ofensa li 1
moralidade. Legalizaria o apadrinhamento e a interferência patrimonialista ou fisiológica na
Administração. " A estabilidade é necessária à administração, não só por colQcar o servidor
ao abrigo do arbítrio e das flutuações da politica, mas por assegurar um tratamento técnico
e contínuo dos serviços públicos", assevera o eminente jurista Miguel Reale Júnior. Esses
institutos existem para garantir a sociedade, mais do que ao servidor, assegurando a
independência, a impessoalidade no trato das ações governamentais. Sem eles, um servidor
que ousasse contrariar a vontade ou sequer fiscalizar um "amigo do rei" estaria com os dias
contados na Administração, saindo, ademais, manchado com a pecha de relapso, de
"insuficiente desempenho" de suas atividades. •

Suprimam-se, portanto. ,,,,,II)S n~ anione rp'.rinn,.r1n~ COJTl tal terr'ática,
.. • <., • •

;.. t , .1· _;.' :. ..~ :.'.(w...;,. ~"" t1ft:b u.._ ;,. u...u..

Sala das Sessões, de dezembro de 1995

"

/ I
I
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~)GNELO QUEIROZ
,~DELSOt~ S,'1L')(-,DOI(
ADHEMAR DE BARROS FILHO
o'IDYLSON MOTTA
,URTON DIPP
,ü.DO ARf',NTES
ALDO RI::BELO
ALEXANDRE CARDOSO
,~GNAL.DO TIMOTEO
ANA JU!. ,A
ANDRE ~'IJ~:':n!ELLI

ANIBAL. ü,,,'\E8
ANTONIO AURELIANO
,',NTONIO BRAS~L

ANTONIO JOIWC'
SERGIO CP,RNE,RO
ARACEL '( DE P,~UL",

ARLINDO CHINAGLIA
,'iR~\,~NDO COSTA
ARNALDO FARIA DE SA
,iRTHtJI'< VIRGILIO
AUGUSTO CARW1LHO
AUGUSTO NARDES
B. SA
BENEDITO DOMINGOS
BETO M"NSUR
CARLOS CARDINr-IL
CARLOS M,~GNO

CARLOS S,~NTANA

CECI CUNHA
CELSO RUSSOMANNO
CHICO FERRAMENTA
Cl-lICO VIGILANTE
CIDINH" C,'1MPOS
CLEONANCIO FONSECA
CONFUC;r"O MOURA
DAVI ALVES SILVA
DELFI1"i Nr::TTO
DOLOI~ES NUNES
DOMINGOS DUTRA
DAr<CI COELHO
EDSO~! EZEQUIEL
EDUARDO I3Al~80So'i

EDU,~RDO JORGE
EDUARDO MASCARENHAS
EFI(AIM MORAIS
Ej..I,~8 ABR,~HP,O

ELIAS l"iURAD
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO B,~,CCI

ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDAbE
EDSON SO?',RES
EUJACrO 8IMOES
EXPE.DITO JUNIOR
EZIDI·:) 10 INHEII(O
FERN,"tNDO FERRO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES
FER~MND() LOPES
PAULO FEIJO
FEU ROSA
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO HORTA
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GILW1N Fr{EIRE
GONZAG,; MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIM,;
HELIO BICUDO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HUGO L,'1GRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO'COSTA
IBERE FERREII~o'\

INACIO AR1WD,;
IVAN VALENTE .
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR MENEGUELLI
JANDIRA FEGfMLI
JOAO ALMEIDA
JOAO COSER
JOAO FASSARELLí~

JOAO LEAO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO THOME MESTRINHO
JOFRo'\N FREJAT
JOSE ALDEMIf<'
JOSE ,~UGUSTO

JOSE CARLOS LACERDA
JOSE CAI(LOS VIEIRA
JOSE COH18R,'i
,JOSE FOIHUI#, fI
J<)SE FR nSCH
JOSE CiENOINO
,JOSE MAURICIO
JOSE PIMENTEL
JOSE PH-IOTTI
JOVAIR ,~I~,~NTES

LAPROVITA VIEIRA
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO ZICA
LUIZ DURA0
LEONEL PAVAN
LUIZ MAINARDI
MARCELO BARBIERI
M,~RCELO DEDA
MARCONI I'ERILLO
MARIA L,';'URA
MAIUNI-lA I~AUPP

Sexta-feira 7 04153

MAI~QUINHO CHEDID
M,"'THEUS SCHi'iIDT
l"iAURI SERGIO
MILTON TEi1ER
MIRO TEIXEIRA
MUSSA DEMES
NELSON MEURER
N,';'N SOUZA
NILSON GIO'30N
NILTON Bt1tANO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
P(,DRE ROQUE
PAULO BERNARDO
PAULO Po'iIM
PAULO IUTZEL
PAULO ROCH,'1
PEDRO CHNEDO
PEDRO WILSON
PIMEIHEL GOMES
RAQUEL CAPIBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOi"iYDI::
RICARDO HER'~iCLIO

RITA CMíATA
ROBERTO JEFFERSON
RODERTO PAULINO
ROBERTO W,LHI),';'O
ROGERIO SILVA
S,~,L01"iAO CI~ UZ
SALVADOR ZIMBALDI
S,<)NDR" SH,RLING
SARAIVA FELIPE
S~BASTIAO MADEIRA
SER AFIM '·)EI'lZON
SERGIO ,~ROUCA

SERGIO GUERR,;
SERGIO 111 Ri:INDo!,
SEIJER IAI~O AL')ES
SILAS BRASILEIRO
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
SOCORRO OOI"iES
TELl"iA DE SOUZA
TUGA ANGERAMI
UDSON B'~iN\)EIR'~i

URSICINO QUEIROZ
\,IANESS,~ FELIPPE
VICENTE ANDRE GOMES
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI,
WERNER WANDERER
WIGB::::RTO TARTUCE
WILSON BRANCO
WILSON CIGNACHI
WOLNEY QUEIROZ
Z,~IRE REZENDE
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRi,

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••..•••••.. 174
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS •....••••••. "" •....... i75

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCiADOS

H\JHBEfHO ~'30UT()
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~~~ Especial PEC ~73! 95

H lI'IDmI
( I alllJllmA

( I lISTI1lITM
IIBlflCAmA

=
(
\Suprim~" ~ "';"'" 4· , ,. ~

JUSTIFICAÇÃO \

Eliminar-se o Regime Jurídico Único é adIrlitir a instituição de regimes
diferenciados na relação servidor público e governo, prp~iciando o retorno à situação
caótica pré-constituição de 1988, onde coexistiam inúmeras t,belas especiais, o que tomava
inadministrável a politica de recursos humanos, proJiferando-as distorções e as injustiças.

A proposta de inviabilizar o Regime Jurídico Único está relacioÍ1ada com o
anteprojeto em elaboração, dito de "publicização das organizações sociais", que preconiza a
entrega de patrimônio público, equipamentos, materiais e recursos humanos das áreas-que o
Plano Diretor do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE chama
de "competitivas", no Aparelho de Estado, a fundações privadas, que receberíam, ainda, os
recursos orçamentários correspondentes, sob a forma de um "contrato de gestão" com o
Estado. Nessa área, inclui o MARE a Educação (em especial, as universidades públicas) e a
Saúde. A forma ?e gestão seria idêntica à das empresas privadas, o que a existência do
Regime IJurídico Unico inviabilizaría.

O Regime Jurídico Único é, assim, garantia contra o descalabro
administrativo e a patrímonialização do Estado, devendo ser preservado e, se necessário,
aperfeiçoado, o que é perfeitamente viável pelas vias infraconstitucionais, sendo
inteiramente desnecessário, nesse sentido, qualquer emend~constitucional..

Sala das Sessões, de de 1995.

[ I I

AGNELo QUEIROZ
ADELSON SALVADoR
ADHEMAR DE BARfWS FILHO
ADYLSON MOTTA
ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE CARDOSO
AGNALDO TIMOTEO
ANA JULIA
ANDRE PUCCINELLI
ANToNIO AURELIANO. •
ANTONIO BRASIL
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
SERGIO· CARNEIRO
ARACELY DE PAULA
ARLINDO CHINAGLIA

ARNALDO FARIA DE SA
ARNON BEZERR"
ARTHUR VIRGILIO
.... Ry KARA
AUGUSTo CARVALHO
AUGUSTO NARDES
B. SA
BENEDITO DOMINGO$
BETO MANSUR
CARLoS CARDINAL
CARLOS MAGNO
CARLOS SANTANA
CECI CUNHA
CELSO DANIEL
CELSO RUSSOMANNO
CHICo FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE

CIDINHA C,"MPoS
CIRo NOGUEIRA
CLEONANCIo FONSECA
CONFUCIo MoURA
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NETTo ~

DOLoRES NL)NES
DOMINGOS DUTRA
DARCI COELHO
EDINHO BEZ
EDSoN EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO JORGE
EDUARDO MASCARENHAS
EFRAIM MoRAIS
ELIAS ABRAHAO
ELIAS MURAD
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EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EDSON SOARES
EUJACIO SIMOES
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LOPES
FEU ROSA
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO HORTA
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
hELIO BICUDO
HENRIGUE EDUARDO ALVES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA
INACIO ARRUDA
IVAN VALENTE
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JANDIRA FEGHALI
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
,.10M IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO THOME MESTRINHO

JOFR'"AIoi FRE:.JAT
JOSE ALDEMIR
JOSE AUGUSTO
JOSE CARLOS SABOIA
JOSE COIMBRA
JOSE FORTUNATI
JOSE FR ITSCH
JOSE GENOINO
JOSE MAURICIO
JOSE PIMENTEL
JOSE PINOTTI
JOVAIR ARANTES
LAPROVITA VIEIRA
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO ZICA
LUIZ DURA0
LEONEL PAVAN
LUIZ MAINARDI
MARCELO BARBIERI
MARCELO DEDA
MARCEL.O TEIXEIRA
MARIA LAURA
MARIA VALADAO
MARINHA RAUPP
MARGUINHO CHEDID
MATHEUS SCHMIDT
MAURI SERGIO
MILTON TEMER
MIRO TEIXEIRA
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NEDSON MICHELETI
NELSON MEURER
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
ODILIO BAlBINOTTI
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PADRE ROGUE
PAULO BERNARDO
PAULO LIMA

PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PEDRO CANEDO
PAULO FE1JO
PEDRO WILSON
PIMENTEL GOMES
PR1SCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAGUEL CAPIBERIBE
REG1S DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
~RDO HERACLIO
RITA CAMATA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRA STARLING
SARAIVA FELIPE
SEBASTIAO MADEIRA
SER AFIM VENZON
SERGIO AROUCA
SERGIO GUERRA
SERGIO MIRANDA
SEVERIANO ALVES
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
TUGA ANGERAMI
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIROZ
VANESSA FELIPPE
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WERNER WANDERER
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRANCO
WILSON CIGNACHI

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 178
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 2
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 180

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

HUMBERTO SOUTO
JACKSON PEREIRA

58

o art. 10 da Proposta de Emenda Constitucional n° 173/95
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. Fica acrescentado ao Ato das Disposi~ões Constitucionais Transitórias,
após o art. 73. um artigo, com a seguinte redação:

Art. 74. Em nenhuma hipótese os proventos da inatividade dos agentes
públicos ou as pensões que lhe forem correspondentes poderão exceder a
remuneração percebida pelos agentes públicos em atividade, aplicando
se aos proventos e pensões os limites mencionados nos incisos Xl e XlI
do art. 37. não admitindo a percep~ão ou manuten~ão de excesso a
qualquer titulo."



de 1995.
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JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem por objetivo suprimir o art. 74 apresentado

pela PEC 173/95, por entender que o dispositivo a que se refere este artigo da PEC é
desnecessário, pois o próprio art. 37, inciso lI, determina que os processos sdetivQS
públicos poderão ser de provas, ou de provas e títulos.

Salada&
/ ""-....IL_~

Fevereiro de"l997
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176

Dê-se ao art. 7° da Proposta de Emenda Constitucional nO
173/95 a seguinte redação:

"Art.7°. E suprimida, no inciso V do art. 206, da Constituição Federal, após a palavra
"público", a expressão "de provas e titulos, assegurado regime juridico único para todas as
instituições mantidas pela União", passando o dispositivo a vigorar com a seguinte alteração:

A.rt.206 .

v -valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de
carreira para o magistério público, com piso· salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público."

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda tem por objetivo suprimir o termo "processo seletivo
público", pelo fato de entender que dentro deste processo poderá incorrer privilégios durante
') processo selrm ~ ""de não há rigores de seleção.

PIMENTEL GOMES
LUIZ CARLOS HAULY
LAII~E 1~()SADO

WELSON GASPARINI
PAULO TITAN

,SARAIVA FELIPE
IMARCONI PERILLO
!DARCI COELHO
iEURIPEDES MINANDA
iUBAl.DO CORRE~1
iMARCELO TEIXEINA
ARMANDO COSTA
,ANTONIO BRASIL
iMOISES LIPNIK
'RONIVON SANTIAGO
i.JOAO MENDES
'JOSE LUIZ CLER(lT
:HOMERO OGUIDO
iREGIS DE OLIVEIRA
.NELSON MAR (WEZELL I
PAULO FELIO
GONZAGA MOTA

PEDRO NOVAIS
OSVALDO REIS
JAYME SANTANA
FERNANDO TORRES
BENEDITO GUIMARAES
CESAR BANDEIRA
ELIAS MURAD
NELSON MARCHEZAN
HUGO LAGRANHA
CONFUCIO MOURA
JAIR SIGUEIRA
PAULO PAII:!
HELIO ROSAS
EFRAIM MORAIS
JOSE BORBA
JOSE REZENDE
FRANCISCO DORNELLE.S
DILCEU SPERAFICO
DARCISIO PERONDI
ADHEMAR DE BARROS FILHO
CUNHA LIMA
AFFONf;O CAMARGO

LUCIANO CASTRO
SAL OM,"lO CRUZ
LUIZ FERNANDO
ENIO HACCI
HELIO BICUDO
FRflNClSCO SILVA
PAULO BAUER
AUGUSTO VIVEIROS
W~IGNER IWSSI
LII1A NETTO
JOSE MUCIO MONTEIRO
CHICO DA PRINCESA
VICENTE AI~RUDA

GENES 10 BERNARDINO
WILSON CUNHA
JOAO THOME MEB1RINHO
COSTA FERRE.rR~1

JO!,E P IMEN1EL
LEONEL PAVMl
JAIMJ;~ 11AIHINB
TALVANE ALBU<:lUER~1I.JE

JOf-\O HENR I<~UE
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,JO(·)O IENSEN
ANIBAI_ GOMES
OSM(~NIO PEREIRA
ZULAIE COBRA
WELINTON FAGUNDES
VILSON SANTINI
GILVAN FREIRE
ELCIONE BARBALHO
AECIO NEVES
SEBAS1IAO MADEIRA
WOLNEY QUEIROZ
USHITARO KAMIA
LUIZ MAINARDI
JAIR BOLSONARO
BENEDITO DOMINGOS
CECI CUNHA
FLAVIO ARNS
MAURO LOPES
VITTORIO MEDIOU
SEVERIANO ALVES
LUIZ DURA0
WALDOMIRO FIORAVANTE
PINHEIRO LANDIM
JOSE CARLOS VIEIRA
SILVIO TORRES
ANTONIO FI::IJAO
RITA CAMATA
AUGUSTO CARVALHO
SIMARA ELLER'(
ANTONIO "IOA(~UIM ARAUJO
AGNALDO TIMOTEO
ANTONIO AURELIANO
ARNON BEZERRA
LEONIDAS CRISTINO
ARTHUf< VIRGIUO
JOVAIR ARANTES
ANTONIO KANIHR
FEU ROSA
DANILO DE CASTRO

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPurADOS

ANTONIO BALHMANN
EDSON SOARES
~NTONIO CARLOS PANNUNZIO
IMACIO AI~RUI)A

HERCULANO ANGHINETTI
ALEXANDRE SANTOS
EDUARDO MASCARENHAS
AYRTON XEREZ
JOAO LEAO
AGNEI_O QUEIROZ
RAGUEL CAPIBERIBE
JOSE CARLOS SABOIA
ROMMEL FEIJO
ARNAI_DO MADEIRA
CARLOS MOSCONI
ADROALDO STRECK
CASSIO CUNHA LIMA
EMERSON OLAVO PIRES
FIRMO DE CASTRO
ALMINO AFFONSO
ITAMAR SERPA
CELSO RUSSOMANNO
MUR[LO PINHEIRO
EDSON SILVA
ZE GERARDO
UB II~ATAN AGUIAR
MARCIO FORTES
SYLVIO LOPES
JAGUES WAGNER
PHILEMON RODRIGUES
ROBERTO BALESTRA
NELSON MEURER
PAULO GOUVEA
CHICAO BRIGIDO
TELMA DE SOUZA
DOLORES NUNES
t::XPEDITO JUNIOR
RENAN KURTZ

Fevereiro de 1997

RAUL BELEM
ALOYSIO NUNES F'"ERREIRA
EDUARDO BARBOSA
OLAVIO ROCHA
AUGUSTO NARDES
ADELSON RIBEIRO
FRANCISCO ROI)IHGUES
JOAO PAULO
RIVAL.DO MAGAR!
YEDA CRUSruS
B. SA
JOAO ALMEIDA
NEWTON CARDOSO
NAN SOUZA
JORGE ANDERS
MILTON TEMER
PAULO CORDEIRO
FATIMA PEL·AES
CIPRIANO CORREIA
ROBERTO BRANT
DE VELASCO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
ELISEU MOURA
I::ZIDIO PINHEIRO
HUMBERTO COS1'A
MARINHA RAUPP
DOMINGOS LEONELLI
ROBERTO SANTOS
JOSE MACHADO
NELSON OTOCH
SALVADOR ZIMBALDI
THEODORICO FERRACO
ROI3ERT<) ROCHA
MARCIA MARINHO
KOYU IHA
IVAN VALENTE
ROBERTO FRANCA
SILVERNANI SANTOS

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 181
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 182

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

CESAR BANDEIRA

60

REPEl lUAS:

Modifique-se para a seguinte a redaçio ~o art. 250, incluído nas

Disposições Constitucionais Gerais pelo art. 9":

"Art. 9" ..•....•...........•:

Art. 250. Os servidores púb&os, aúVOI e inativos. e seus

peIISioaistas, da UniJo. dos Estados, do Distrito Fedetal e dos M\ll\idpios. da

~ direta, indiráa e fundacioIIal de quaJquer dos trCs Poderes.

inclusive seus membros. nio poderio perceber dos cofres públitos

~ proventos da inatividade ou JlCIIslics superiolCS. a qualquer

titulo, à mIIUIICIlIÇIo fixada, em espécie, para o Chefe do respetivo Poder

ExeaJtiw."
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,JUSTIFICAÇÃO

ffL-H~ - .J-D7'
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r'4'tJd - 'l-3J

Pçl., - 406

Eljseu.."l::es-e~IGf.e.

~ i, 0(<'5 ~~"'I.O

A emenda visa restabelecer a autonomia de Estados, Distrito

Federal e Municípios na fixação dos vencimentos dos respectivos servidores, em respeito
ao princípio federativo. Por duas razões não deve prosperar a regra proposta pelo

Executivo: numa primeira hipótese, se fixada em termos irrisórios a remuneração do

Presidente da, República, também as demais esferas de governo, não só a União, estariam

impossibilitadas de promov~r uma adequada administração de suas folhas de pagamento;

por outro lado, se essa remuneração é satisfatória e os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios pagam muito mais a seus governadores e prefeitos, cabe à população atingida, e

não à Constituição, demandar a imediata reparação do acinte. Ademais, prevalecendo a

regra do Executivo, não haverà qualquer movimento no sentido de inibir os supersalàrios;

ao contràrio, os Estados, o Distrito Fe~eral e os Municipios tenderão a igualar a

remuneração de seus governadores e prefeitos à do Presidente da República, o que, no

momento, significa uma elevação generalizada e, re 'buições

- 4
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f<OBERTO PESSOA
ELISEU RESENDE
'JIC FIRES FRANCO
EFR,UM MORAIS
(.iNIB,~L GOMES
ANTONIO DOS SANTOS
JOSE MUCIO MONTEIRO
MENDO~!CA F I LHO
tNT0NIO AURELIANO
NILSON GIBSON
MAURICIO NAJAR
BENEDITO DE LIRA
VICENTE ARRUDA
LEONIDAS CRISTINO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
URSICINO QUEIROZ
JOSE TELES
JAIR SIQUEIRA
RAUL BELEM
MAURICIO CAMPOS
DOMINGOS LEONELLI
TILDEN SANTIAGO
NEY·LOPES
HUGO BIEHL
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
NELSON OTOCH
FEU ROSA
MARIO NEGROMONTE
KOYU IHA
ROMMEL FEIJO
B. SA
SYLVIO LOPES
MARCONI PERiLLO
BENEDITO GUIMARAES
t.RNON BEZERRA
JORGE WILSON
IVANDRO CUNHA LIMA
ALZIRA EWERTON
ADYLSON /'i.JTTA
MARCELO DEDA
HELIO BICUDO
AYRES DA CUNHA
ALEXANDRE CARDOSO
MUSSA DEMES
CoSORIO ADRIANO
UBIRATAN AGUIAR
ROBERTO PAULIrW
P I MEiHEL GOMES
ALVARO GAUDENCIO NETO
CIRO NOGUEIRA
JOAO LEAO
CARLOS ALBERTO
LIMA NETTO
AROLDE DE OLIVEIRA
MALULY NETTO
ROBERTO FONTES
JAIME MARTINS
DARCISIO PERONDI
PAULO GOUVEA

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

JOSE PIMENTEL
NOEL DE OLIVEIRA
PINHEIRO LANDIM
EDSON SOARES
UDSON BANDEIRA
EURIPEDES MIRANDA
OLAVIO ROCHA
LUIZ MAINARDI
CHICO DA PRINCESA
UBALDINO JUNIOR
ROBERIO ARAUJO
JOAO THOME MESTRI»HO
VANESSA FELIPPE
MARIA VALADAO
TELMA DE SOUZA
JAIR BOLSONARO
ROBERTO BALESTRA
LUIZ BUAIZ
FIRMO DE CASTRO
JOSE CARLOS VIEIRA
VITTORIO MEDrOLI
PEDRO CANEDO
RICARDO BARROS
GILVAN FREIRE
LEONEL PAVAN
FLAVIO ARNS
MAURO LOPES
FELIX MENDONCA
YEDA CRUSIUS
PAULO RITZEL
JOAO ALMEIDA
GEDDEL VIEIRA LIMA
DARCI COELHO
LUIS BARBOSA
NELSON MEURER
WILSON CUNHA
AROLDO CEDRAZ
SIMARA ELLERY·
AUGUSTO VIVEIROS
LUCIANO CASTRO
IVO MAINARDI
HUGO LAGRANHA
GERVASIO OLIVEIRA
BENEDITO DOMINGOS
SALOMAO CRUZ
REGIS DE OLIVEIRA
PEDRO NOVAIS
CHICAO BRIGIDO
ANTONIO BRASIL
AUGUSTO NARDES
ANTONIO GERALDO
ELIAS MURAD

·NEWTON CARDOSO
GERSON PERES
UBALDO CORREA
ROBERTO VALADAO
AFFONSO CAMARGO
CARLOS MELLES
CONFUCIO MOURA
PAES DE ANDRADE

Fe~del997

NELSON MARCHEZAN
ARMANDO COSTA
OSVALDO REIS
RITA CAMATA
SILVIO TORRES
JOAO IENSEN
ELCIONE BARBALHO
JOAO HENRIGUE
WAGNER ROSSI
WOLNEY QUEIROZ
USHITARO KAMIA
MARCIO FORTES
JOAO MAIA
LIOIA QUINAN
PADRE ROQUE
BARBOSA NETO
CUNHA LIMA
HOMERO OGUIOO
JOSE JANENE
OSMANIO PEREIRA
ADROALDO STRECK
LUIZ DURA0
MARCELO TEIXEIRA
EXPEDITO JUNIOR
SERGIO BARCELLOS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
WELSON GASPARINI
MOISES LIPNIK
PAULO BAUER
SEVERINO CAVALCANTI
CASSIO CUNHA LIMA
SALATIEL CARVALHO
ENIO BAceI
NELSON MARQUEZELLI
HELIO ROSAS
GENESIO BERNARDINO
PAULO BORNHAUSEN
SERGIO GUERRA
JOSE BORBA
WILSON CIGNACHI
VILMAR ROCHA
ANTONIO JORGE
AECIO NEVES
VILSON SANTINI
LAIRE ROSADO
VALDIR COLATTO
WELINTON'~AGUNDES

DANILO DE CASTRO
RICARDO HERACLIO
JAIRO AZI
AIRTON DIPP
AGNALDO TIMOTEO
FRANCISCO DORNELLES
ZILA BEZERRA
ROBERTO MAGALWAES
ARACELY DE PAULA
JOSE LINHARES
GONZAGA MOTA
INACIO ARRUDA
EDSON QUEIROZ
OSMIR LIMA
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ASSINATURAS CONFIRMADAS •••.• ~2.; •• ::~ ••••• 181
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LiC~~CIADOS ••••••
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••.•• 209

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
ft.

Sexta-feira 7 04161

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

\lJ:CENTE ARRUD,:,
'.,iIC PIRES FIU,NCO
1':INHI,~L. GOMES
ALVARO GAUDENCIO NETO
IVANDRO CUNHA LIMA
BENEDITO GUIMARAES
ROBERTO P,",ULINO
R'-lUL BELEI'I
r~OMMEL FEUO
BEi~EDITO DE L.I1~r-,

ARNON BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
LIM,<j NETTO
PI ,'IEN'1 EL. GOMES
'JICENTE (.iRRUDA
P,::'ULO BORNHAUSEN
NEY LOPES

61

JOSE MUCIO MuNTEIRO
ALVARO GAUDENCIO NETO
f',ICARDO HERACLIO
l<iENDONCA FILHO
,'iRNON BEZERI~A

PAES DE ANDR("DE
l'lARCELO TEIXEIRA
PINHEIRO LANDIM
JOSE PIMENTEL
JOSE LINHARES

FRANCISCO DIOGENES PFI...

Dê-se ao art. 8° da Proposta de Emenda Constitucional nO
173/95 a seguinte redação:

"Art. 8°. É alterado o art. 41, da Constituição Federal, e nele inseridos novos parágrafos e
incisos, passando o artigo a ter a seguinte redação, com as renumerações necessárias:

Art,41. .

li - por desidia, improbidade ou qualquer outra falta grave, apurada mediante
processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla
defesa, nos termos da lei ordinária.

m - por insuficiência de desempenho no exercício de suas funções, apurada
mediante processo administrativo especifico em que seja assegurado o
contraditório e a ll1upla defesa, nos termos da lei ordinária.

JUSTIFICAÇÃO

Tem como objetivo a emenda em voga determinar que, em ClBO da
possibilidade do servidor público civil, após decorrido cinco anos de efetivo exercício, rerder
o cargo por desídia, improbidade ou qualquer outra falta grave, apurada mediante processo
administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, o processo sej;l
regido por lei ordinária especifica. Este item também será observado nos casos da perda do
cargo por insuficiência de desempenho no exercicio de suas funções.

""'# do 1995.

t//#f!t.iliado Pirn
- PSDB/CE\.)
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LUIZ CARLOS HAULY
LAIRE ROSADO
WELSON GASPARINI
PAULO TlTAN
SARAIW, FELIPE
MARCONI PERILLO
DARCI COELHO
EURIPEDES MIRANDA
UBALDO CORREA
ARMANDO COSTI"!
ANTONIO BRASIL
MOISES i-IPNIK
RONIVON SANTIAGO
..JOAO MENDES
..JOSE LUIZ CLEROT
HOMERO OGUIDO
REGIS DE OLIVEIRA
NELSON MARGUEZELLI
PAULO FEI..JO
GONZAGA MOTA
PEDRO NOVAIS
OSVALDO REIS
JAYME SANTANA
FERNANDO TORRES
BENEDITO GUIMARAES
CESAR BANDEIRA
ELIAS MURAD
NELSON MARCHEZAN
HUGO LAGRANHA
CONFUCIO MOURA
HELIO ROSAS
..JAIR SIQUEIRA
PAULO PAIM
EFRAIM MORAIS
..JOSE BORBA
JOSE REZENDE
FRANCISCO DORNELLES
DILCEU SPERAFICO
DARCISIO PERONDI
ADHEMAR DE BARROS FILHO
CUNHA UMA
AFFONSO CAMARGO
LUCIANO CASTRO
SALOMAO CRUZ
LUIZ FERNANDO
EI'!IO BACCI
HELIO BICUDO
FRANCISCO SILVA
AUGUSTO VIVEIROS
WAGNER ROSSI
LIMA NETTO
JOSE MUCIO MONTEIRO
CHICO DA PRINCESA
VICENTE ARRUDA
GENESIO BERNARDINO
JOAO THOME MESTRINHO
COSTA FERREIRA
JOSE PIMENTEL
LEONEL PAVAN
JAIME MARTINS

TALVANE ALBUQUERQUE
.)01'10 HENR IQUE
JOAO IENSEN
ANIBAL GOMES
OSMANIO PEREIRA
ZUUHE COBRA
WELINTON FAGUNDES
VILSON SI~NTINI

GILVAN FREIRE
ELCIONE BARBALHO
AECIO NEVES
SEBASTIAO MADEIRA
WOLNEY QUEIROZ
USHITARO I<AMIA
LUIZ MAINARDI
JAIR BOLSONARO
BENEDITO DOMINGOS
CECI CUNHA
FLAVIO ARNS
MAURO LOPES
VITTORIO MEDIOLI
SEVERIANO ALVES
LUIZ DURA0
WALDOMIRO FIORAVANTE
PINHEIRO LANDIM
JOSE CARLOS VIEIRA
SILVIO TORRES
ANTONIO FEIJAO
RITA CAMATA
aIMARA ELLERY
ROBERTO BALESTRA
NELSON MEUREr~

PAULO GOUVEA
CHICAO BRIGIDO
TELMA DE SOUZA
DOLORES NUN€:S
EXPEDITO ..JUNIOR
SYLVIO LOPES,
RAUL BELEM .
RENAN KURTZ
M(,RCIO FORTES
EDUARDO BARBO'SA
AUGUSTO NARDES
YEDA CRUSIUS
B. SA
AGNALDO TIMOTEO
PHILEMON,RODRIGUES
ANTONIO AURELIANO
ARNON BEZERR?1
LEONIDAS CRISTINO
ARTHUR VIRGILIO
JOVAIR ARANTES
ANTONIO KANDIR
FEU ROSA ' .
DANILO DE CASTRO
ANTONIO BALHM?ltm
EDSON SOARES
ANTONIO CARLOS' PANNIJNZI0
INACIO ARRUDA

HERCULANO ANGHINETTI
ALEXANDRE SANTOS
EDUARDO MASCARENHAS
AYIÜON XEREZ
..JOI~lO LEAO
AGNELO QUEIROZ
RAGUEL CAPIBERIBE

·..JOSE CARLOS SABOIA
ROMMEL FEIJO
ARNALDO MADEIRA
CARLOS MOSCONI
ADROALDO STRECI<
CASSIO CUNHA kIMA
EMERSON OLAVO PIRES
..JOSE ALDEMIR
FIRMO DE CASTRO
ALMINO AFFONSO
ITAMAR SERPA
CELSO RUSSOMANNO
MURILO PINHEIRO
EDSON SILVA
ZE GERAR DO
UBIRAH,N AGUIAR
OLAVIO ROCHA
ADELSON RIBEIRO
ANTON IO <JORGE
NAN SOUZA
NEWTON C,~RDOSO

JOI'WE ?,NDER S
FATIM?l PELAES
CIPRIANO CORI,EIA
ROI~EIC:TO BRANT
DE VELASCO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
ELISEU MOURA
1':21010 PINHEIRO
HUI18ERTO COSTA
MARINHA RAUPP
DOMINGOS LEONELLI
ROBERTO S?INTOS
JOSE MACHADO
NELSON OTOCH
SALVADOR ZIMBALDI
THEODORICO FERRACO
ROBERTO ROCHA
l"'ARCIA l'",IUNHO
'KO'{U',IH/'l .
IVAN VALENTE
ROBERTO FR"'~IC~'

SILVERNANI SANTOS
P IME'NTEL GOMES
J'~INDrrIA FEGHALI
GERSON PERES
SEVERINO CAVALCANTI
IBRAHIM ABI-ACKEL
RICAfWO HERACLIO

'ROBERTO VALADAO
R,~IMUNDO SANTOS
OSW1LDO COELHO
WIL:.SON BRANCO

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••• ~ •••••••••••• 179
TOTAL DE ASSINATURAS ••...••..•••.•....•... 180

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

CESAR BANDEIRA

REPETIDAS: 1,
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 173-A, DE 1995, QUE "MODIFICA O
CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS DE
TRANSiÇÃO".

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 173-A195

Nos termos do art. 202, § 3°, do Regimento Interno,
foi divulgado na Ordem do Dia das Comissões prazo para apresentação de
emendas à Proposta de Emenda à Constituição nO 173-AJ95, a partir do dia
22.11.95, por dez sessões. Por determinação do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, comunicada através do Of. SGM/P N° 1421/95, o prazo passou a
fluir a partir do dia 29. .Também por determinação do Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados o prazo foi prorrogado por uma sessão. Esgotado o prazo,
foram recebidas 61 emendas à proposição.

Sala da Comissão, em 14 de dezembro de 1995.

Re~~arques
Secretária

COMISSÃO ESPECIAL· PEC N" 173-A - REFORMA ADMINISTRATIVA

ÍNDICE - EMENDAS À PEC 173-Al95

1/95

2195

3/95

4/95

5195

6/95

7/95

8/95

9/95

10/95

11195

12195

13/95

GENÉSIO BERNARDINO

JARBAS LIMA

MILTON TEMER

MILTON TEMER
MILTON TEMER

MILTON TEMER
RÉGIS DE OLIVEmA

EDSON SOARES

EDSON SOARES

lliRAHIM ABI-ACKEL

HÉLIO ROSAS

HÉLIO ROSAS
HÉLIO ROSAS
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14/95 NAIR XAVIER LOBO

15/95 RÉGIS DE OLIVEIRA

16/95 RÉGIS DE OLIVEIRA
17195 CELSO DANIEL

18/95 sIMÃo SESSIM

19/95 sIMÃo SESSIM

20/95 GERSON PERES

21/95 RAQUEL CAPffiERIBE

22/95 N AN VALENTE

23/95 MARlALAURA

24/95 ALEXANDRE CARDOSO

25/95 ALEXANDRE CARDOSO

26/95 ALEXANDRE CARDOSO

27/95 ALEXANDRE CARDOSO

28/95 PAULO GOUVÊA

29/95 PAULO GOUVÊA

30/95 TELMA DE SOUZA

31/95 JAIR BOLSONARO

32/95 CONFÚCIO MOURA

33/95 WALDOMIRO FIORAVANTE
34/95 WILSON CAMPOS
35/95 WILSON CAMPOS
36/95 WILSON CAMPOS

37/95 GERSON PERES
38/95 MARCONl PERlLLO
39/95 HÉLIo BICUDO
40/95 MARCELO DEDA
41/95 D~ODE CASTRO
42/95 JOÃO MELLÃO NETTO
43/95 MATHEUS SCHMIDT
44/95 MATHEUSSC~T
45/95 MIRO TEIXEIRA
46/95 MIRO TEIXEIRA
47/95 MIRO TEIXEIRA

48/95 SALoMÃo CRUZ
49/95 SALoMÃo CRUZ

i 50/95 SALoMÃo CRUZ

51/95 JAQUES WAGNER

52/95 ARNALDO FARIA DE sÁ

53/95 EULER RIBEIRO
54/95 -LAURA CARl\'EIRO

55/95 VALDENOR GUEDES
56/95 AGNELO QUEIROZ
57/95 AGNELO QUEIROZ

58/95 PIMENTEL GOMES
59/95 PIMENTEL GOMES
60/95 ROBERTO PESSOA

61/95 PIMENTEL GOMES

PARECER DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N° 173-A, DE 1995

l-RELATÓRIO

Introdução

A refoma do Estado tem sido um tema dominante neste trânsito da vida

republicana brasileira. O Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso definiu-a como

~ponto fundamental para mudar as condições de vida da população brasileira. Não se trata.

apenas, de mudar a Constituição mas, sim, de criar condições concretas para um no\'o patamar

de desenvolvimento que pennita ao Estado cumprir a sua destinação social

Entre as refonnas constitucionais necessárias fiara alcançar esst': objetivo maior.

está a nova dimensão da administração pública. que. ao longo do tempo. tem ocupado as

preocupações governamentais.

Com o Presidente Getúlio Vargas. o Bra.sil conheceu a sua primeIra refonna

administrativa Na época.. a refomta foi modernizadora. orientada por teorias recollúdas de

sistemas mais avançados de administração. como aqueles gerados. pelo movimemo

norte-americano para a criação da Comissão do Serviço Civil

Além de rever as estruturas e de racionalizar os metados. o Governo Vargas

bu~cou simplificar e padronizar a administração de material no serviço público. introduziu a

concepção de orçamento como plano de admírüstração e, sobretudo. buscou mudar a

administração de pessoal, fortalecendo o mérito como pedra angular do serviço público

Nasceu, assim, o DASP, com o objetivo de robustecer os padrões éticos do serviço público

mediante a instituição de critérios objetivos de recrutamento, seleção e promoção de pessoal

Tudo isso, para encerrar o ciclo do que o Professor Nelson Meno e Souza chamou de

"mentalidade do sistema de distribuição de cargos públicos"

Em 1952, o próprio Presidente Getúlio Vargas, ia eleito pelo voto popular,

retomou o esforço inaugural, que não teve curso no primeiro governo apos o Estado Novo.

designando um grupo de assessores diretos para elaborar um amplo projeto de refonna

administrativa, com o fim de institucionalizar o planejamento na área da administração pública.

Tal projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional em 1953. Não chegou, porém. a receber

nenhum parecer na vigência do Governo Vargas.

Com o Presidente Juscelino Kubitschek. o tema foi tratado por uma comissão

de estudos e projetos, não sendo implementada. contudo. nenhuma medida concreta de

refonna administrativa, salvo ~ criação de uma Comissão de Simplificação Burocrática junto

aoDASP.

No Governo do Presidente João GouIm. a reforma administrativa recebeu

impulso com a criação de um Ministério Extraordiniuio ocupado pelo então Deputado Ernani

do Amaral Peixoto. Segundo a Professora Beatriz Warlich. a reforma então pretendida "teria
em vista criar ou aperfeiçoar os instrumentos de pesquisa, previsão, planejamento. direção,

execução, coordenação e controle de que carecia o Poder Executivo para transfonnar-se em

propulsar do desenvolvimento nacional".

No encerramento de seus trabalhos, a Comissão Amaral Peixoto apresentou

quatro anteprojetos distintos. O mais imponante deles foi o "Anteprojeto de Lei Orgãruca do
Sistema Administrativo Federal". Todavia, a crise decorrente da deposição do Presidente João

GouIart impediu que a reforma proposta pela Comissão Amaral Peixoto chegasse a ser

convertida em lei.

Seus esforços, no entanto, não for;un em vio. Serviram de base para o projeto

de reforma administrativa do Governo Caste1lo Branco, em 1967, consubstanciada no

collhecido Decreto-Lei nG 200, que tinha por objetivo básico a adoção de uma vigorosa politica

de descentralização e a supressão de todo. o. controles meramente formais

O resultado do Decreto-Lei 200 foi uma proliferação indiscriminada de

empresas públicas 6 de formas autárquicas de serviços públicos, agigantando a burocracia, o

que levou, doze 8l1OS após, à~ do Ministério Extraordiniuio para a Desburocratização,

dedicado a simplificar os sistemas de controle para facilitar a vida do cidadão. De todo. o.

modos, em que pese o denodado esforço do Ministro Hélio Be1ttão, a fiIlta da uma

reestruturação organizacional fez com que os trabalhos pela desburocratização tivessem

resultados tímidos.

Mais recentemente, os Governos dos Presidente. José Sarney e Fernando

Collor ensaiaram implantar reformas administrativas, sem, contudo, obter maior êxito. No

Governo Sarney, cabe re.saltar, a reforma, ainda que tenha sido limitada a providências

isoladas, destacou-se pela tlXIinção do DASP e a criação da Escola Nacional de Administração

Pública-ENAP.

No Brasil da hoje. ê imperativa a mudança da estrutura da administração
~.j>loli<a; não apenas para compatibilizar um novo conceito de E.tado como tambêm para

forhl1ecer a eficácia da estabilidade monetária. Esta constihn eixo do controle da infi~ e da
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abertura de novos horizontes para o desenvolvimento do País, atendendo as demandas
crescentemente sofiSlicadas do cidadão brasileiro.

A proposta do Poder Executivo para enfrentar esse desafio concentrou-se na
modificação da politica de pessoal e na dinâmica operacional da admini~o pública, no

estabelecimento de regras gerais de remuneração e na forma de sua regulamentação. Não resta

dúvida de que a mensagem presidencial dedicou-se, basicamente, a uma revisão geral da

politica de recursos humanos, salvo duas exceções.

A primeira ficou por conta da transformação em regra constitucionaí da

possibilidade de celebração de convênios ou constituição de consórcios de cooperação entre os

entes estatais. Essa providência amplia as disposições contidas no art. 23, parágrafo único, que
prevê lei complementar para a fixação de normas de cooperação entre a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municipios, tendo em vista o equilibrio do desenvolvimento e do

bem-estar em âmbito nacional.

A segunda é a que pretende flexibilizar a operacionaíização do Programa

Nacional de Desestatização e a criação de subsidiárias para o desempenho de atividades

diretamente relacionadas com as atividades da empresa matriz.

Pareceu ao Relator, porém, que seria imperdoável deixar passar essa esplêndida

oportunidade de ampliar a reforma administrativa e inseri-Ia no contexto de uma substantiva
mudança da administração pública. Maís aínda, tem ele a convicção de que o Congresso

Nacional jamais deixaria de assutuir a responsabilidade de promover uma profunda e extensa
mudança: a terceÍI11 reforma administrativa do setor público brasileiro.

A visão democrática do Estado modemo Dão pode ficar nos limites do velho

Estado eanorial, que vende serviços pela acumulação de funções e controles. Em conseqüência
disso, afasta para o segundo plano o cidadão, razão primeira da existência do Estado, e faz úu

servidor público, que se pretende funcionário qualificado e eficaz, mero ínstrumentp a serviço

dos interesses das elites dirigentes.

Já os clássicos assinalavam que o Estado constitucional representa uma vitória
dos direitos da cidadania contra a opulência do arbltrio e da concentração de fa, ores. O

Estado modemo Dão é, apenas, o prestador de serviços públicos, concentrador de poderes, .

eapaz de engolir a liberdade pela disciplina aos seu. superiores designios. Ao contrário, Õque

se quer é construir uma cidAdania responsável em uma sociedade que assegure não so i:

liberdade do cidadão mas também um conjunto de condições conerelas para a plena realização

da pessoa humana.

Esse Estado Dão pode ser centralizador e desconfiado, como na reconstrução

do pás-guerra, mas, sim, regulador, compatível com a pasSllgem da velha idéia do Estado

nacional para o noVb tempo da integração plurinaciona!, com uma administração públiea

moderna, apta a prestar serviços públicos de qualidade naqueles setores essenciais que

justificam sua intervenção na sociedade.

O que hoje se exige do Estado no Brasil é a sua qualificação para enfrentar as

demandas crescentes da sociedade, que se quer riea e justa. A ineficiência amplia as áreas de

pobreza e promove uma desmesurada acumulação de renda e de privilégios.

o que se está propondo neste instante é uma mudança no comprolIÚsso social
do Estado brasileiro. Pretende-se aqui introduzir o uswitio de serviço público no cenário da

administração pública, ampliando as fronteiras da reforma administrativa. Um cenário com
maior racionalidade, voltado para o cidadão, prestigiando o servidor público honesto e

qualificado, que cresce profissionalmente com base no mérito e no aperfeiçoamento. Um
cenário que acolhe um sistema de remuneração sem as mistificações existentes, que facultam

um sem-número de manobras, premiando os espertos. Um cenário que não admite a
acumulação de vantagens decorrentes de leis corporativas, que criam toda ~orte de privilégios,

injustificáveis tanto para a população que paga a conta como para a esmagadora maioria dos

servidores que se entregam devotadamente ao serviço público.

A proposta que se vai discutir considera a administração públiea na sua

diversidade fundamental. Com isso: •

.. estabelece que a lei disciplinará a forma de defesa do usuário de
serviço público e introduz a qualidade do serviço prestado como principio constitucional da

administração, assegurando o direito do contribuinte a receber serviços de alto nivel;

..põe em vigor um mecanismo de remuneração sem privilegias, que

acaba com as distorções existentes. estabelecendo um teto remuneratório imune a dúvidas de

interpretação, as"RUrando a irredutibilidade de vencimentos no limite do teto constitucional e
impedindo a criação de vantagens eadicionais indiscriminados, que resultam em incorporações
sem o menor sentido;

~ garante li integridade do trabalho no serviço público, reconhecendo
suas diferenças com o setor privado, ao fortalecer o regime estatutário e determinar a criação

de um tipo especifico de contrato de trabalho, preservado o instituto do concurso obrigatório
para admissão ao emprego público;

~ fortalece o principio de que só a lei pode cuidar de remuneração.de

pessoal, p~ndo fun à falta de transparência dos atos administrativos e impedindo os aumentos
indiretos por meio de abonos e outras formas indevidas. que geram distorç5cS-, injustiças c
privilégios;

~ faz da estabilidade uma garantia do usuário de serviço público na

medida em que, ao mesmo tempo em que cumpre o limite constitucional para despesas com
pessoal, ampara o servidor público eficiente e dedicado, derrubando o muro de proteção dos

que, na administração pública brasileira, consideram~na como um "bico" e uma oponuni~ade

de ganhar sem trabalhar;

~ faculta a elâsténcia de contratos de gestão para a administração

direta e indireta., tomando os órgãos e entidades mais ágeis, rápidos e capazes de absorver as
mudanças tecnológicas, introduzindo a eficiência e a eficácía na prestação dos serviços;

~ manda que li lei disponha sobre restrições ao ocupante de carga ou

emprego na administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas;

~ proíbe o repasse de' verbas dos Governos Federal e Estaduais a

outros entes federados para pagamento de pessoal, com o objetivo de isolar e imobilizar os que

pretendem continuar as práticas indesejáveis do clientelismo e da manipulação do Estado~

~ detennina instrumento para que o País possa utilizar~se do saber, do
talento e da criatividade para o trabalho de estrangeiros, visando ao fortalecimento e à

preservação dos interesses da nação, no~ termos da lei~

... cria um sistema de administração de pessoal com base no mérito,
exigência de concurso público para o ingresso em caIfeiras estruturadas e capacitação continua .

por meio de cursos de preparação e aperfeiçoamento ministrados por escolas de governo,
como requisito para a promoção na carreira;

~ prestigia os servidores públicos titulares de cargo .efetivo,

determinando que a lei imponha um percentual mínimo de cargos de direção, chefia e

assessoramento que deverá ser ocupado exclusivamente por eles; I \" 1..

~detertuina o estabe1ecimento de uma politica remuneratória objetiva,

simplificada e justa, em que as vantagens de qualquer natureza não sejam maiores que os
vencimentos;

,.. prevê a instituição de conselhos de politica de administração e

remuneração de pessoal integrado por servidores públicos dos três Poderes, para subsidiar a

elaboração das pollticas remuneratória e d~ carreiras;

~ determina que lei complementar enfrente a questão do

endividamento dos Estados e Municipios, de modo que a sociedade controle os nivei. de

endividamento público, razão principal do desequiliôrio das contas dos entes federados e

motivo do en1iaquecimento financeiro do Estado, impedindo-o de promover as medidas

necessárias ao desenvolvimento e ao bem-estar da população em geral e de adorar politicas

remuneratórias adequadas para os servidores públicos em particular;

~ mantém a parte empresarial da administração indireta no sistema
privatista, exigência fundamental para garantir a competitividade das emprOSllS no momento

imediato à quebra dos monopólios, de acordo com estatuto juridico "seraprovado por leL sob
a regulação do Estado;

... formaliza o tratamento privilegiado do Distrito Federal na obtenção

de recursos financeiros da União para li llIlIIIUtenção de serviços essenciais.
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o que se vai discutir e votar. na plenitude da vida democrática, com respeito á

diversidade das correntes de opiniio e das idéias, mas com profunda consciência do interesse

público subjacente, é uma ampla reforma da administração. a primeira que se tàz com tal

extensio e rigor no plano constitucional, para que se possa começar a Reforma do Estado
brasileiro.

Nio foi por outra mzio que foram recebidas valiosas contribuições e

aprofundadas as conversas com as lideranças parlamentares, expressio da soberania popular.
tudo com os olhos postos no futuro do Pals.

É com essa perspectiva que apresento a seguir o Relatório, o Voto e o

Substitutivo correspondente, não sem antes agradecer a indispensável e rica colaboração de

cada um dos membros desta Comissão Especial, que permitiu uma formulação solidária,

marcada pelo pluralismo de opiniões e pela variedade de matizes técnicos e ideológicos que

devem pontuar a apreciação de proposições des.. porte.

Agradeço em primeiro lugar aos meus companheiros de partido, o PMDB, que

juntamente com integrantes de demais partidos do nosso bloco parlamemar estivemm

permanentemente acompanhando os trabalhos da Relatorla, oferecendo instrumentos para a

soluçio dos mais variados problemas diante da complexidade do tema e da pluralidade possivel
de caminhos.

A representação do PFIlPTB, atenta e sempre preocupada com o maior
interesse público, ofereceu alternativas viáveis para a modernização da administração pública

brasileira., com o que registro a minha homenagem particular ao nobre Deputado João MeUão,

que presidiu com firmeza e objetividade os trabalhos da Comissão Especial

A bancada do Partido dos TrabaJhadores neste Órgão Técmco ofereceu

sugestões criativas e inovadoras. com o que pôde ser enriquecido (I. Substitutivo, merecendo
assim uma referôncia destacada pelo trabalho de seus representantes na Comissão.

Os Deputados do PSDB agregaram aos trabalhos oportunas emendas com o

objetivo de aprimorar o projeto governamentaI, dando ensejo ao seu aproveitamento no
Substitutivo. com o que vale o registro de seu operoso trabalho.

O bloco PPBIPL participou com vigor dos trabalhos da Comissio, emprestando

o talento de cada um dos seus membros para que pudéssemos chegar ao melhor resultado

possível na comunbio dos interesses do Pais.

Ao. Deputados membros do PDT. meu reconhecimento enfático do interes.. e

da prestimosa atenção com que brindaram esta Relatoria por meio das alternativas redacionai.

ofem:idallO projeto original.

AgIadeço também ao Deputado Agnelo Queiioz, representante do PC do B,

que nio se furtou a uma sólida cooperação na defesa dos seus ideais, com os olhos postos no
continuo aperfeiçoamento dos serviços públicos brasileiros.

Nlo poderia esquecer de referir-me a todo. quantos atuaram no apoio técnico e
administrativo à Relatoria durante ..... quatro me... de trabalho.

À DiretorJa..GeraJ da Câmara dos Deputados, na pessoa do Dr. Adelmar

Silveira Sabino, meu reconhecimento pelo excepcional aparato técnico-administrativo posto à
diIposição da Relatoria.

Uma palavra especial de gratidão ao.....ssores legislativos Drs. MJIso Nunes

de Andrade Junior, coordenador da equipe técnica, Lúcio Reincr e Ricardo Rodrigues,

organizadores das' audiências públicas, nos quais destaco a competência profissionai e
consciência do interesse público.

Ao assessor da Lideraoça do PMDB Dr. Johann Homonnai Júnior, peJa
dedicação coÓstante e seriedade de propó.itos.

À Dra. Lúcia Lea, Procuradora do Estado e ex-Secretária de Administração do
Estado do Rio de Janeiro, pela extraordinária colaboração ao trabalho realizado pelo Relator.

Quero também agradecer a permanente presença, amizade e consellios do+ eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Carlos Albano Direito.

Agradeço ainda as valiosas contribuições oferecidas ao longo dos trabalho
pelos assessores legislativos Drs. Adhemar Ferreira Dutra Junior, Alexandre de Brito Nobre,

Amandino Teixeira Nunes Júnior, Joaquim de Freitas, Kàtia de Carvalho. Marco Aotonio

Damasceno Vieira, Magno Aotomo Correia de MeUo, Manoel Adam Lacayo Valente, N'Ilton
Rodrigues da Paixio Júnior, Regina Maria Groba Bandeira e Robano Bocaccio Piscitelti.

Como sabemos todos, uma reforma de tal envergadura não .. Iàz sem a
solidaried~de de todos os que, mesmo pensando diferente e com formações diversificadas,

estio unidos na luta pela construção de uma sociedade justa, livre e independente.

FInalmente, aos servidores públicos administrativos que estiveram, com
interesse e dedicação, à disposição da Relataria, perrIÚtindo o bom andamento dos trabalhos
muitas vezes bem além do horário normal de expediente, meu especial agradecimento.

A Proposta de Emenda à Constituição ora em análise origina-.. da Mensagem

n
G

886, enviada ao Poder Legislativo peJo Executivo no ano de 1" ~5. O objetivo é modificar o
Capitulo VII - Da Administração Pública, da Constituiçio Federal de 1988, para, segundo a

Exposição de Motivos, promover "a atualização de normas, concomitante à remoção de

constrangimentos legais que hoje entravam a implantação de novos principios, lt'odeJos e

técnicas de gestão". Em sua justificativa, a Mensagem enfàtiza que a revisio proposta dos

dispositivos constitucionais não esgota a reforma administrativa pretendida, representando

apenas uma Iletapa imprescindivel ao seu sucessoll.

Nesta Casa, a Mensagem 886/95 transformou-se na PEC 173-A, seguindo a

tramitação prevista regimentalmente: Após sua apreciação na Comissio de Constituição,

Justiça e de Redação da Câmara, e tendo aquela Comi.são concluido pela admilsibilidade, com

alterações, a Presidência da Câmara dos Deputados convocou reunião no dia 21 de novembro

de 1995 para instalar a presente Comissão Especial com a incumbôncia de apreciar o mérito da

proposta.

Durante todo o processo de análise e apreciação da PEC 173-A, a relatoria
procuroumanter abertos canais de diálogo e entendimento com o Governo, partido$., sindicatos

e diversos setores da sociedade interessados em colaborar na reforma. desse capítulo da
Constituição. Além de receber representantes da sociedade civil, a relatoria instalou uma Jinha
telefônica com fax, amplamente divulgada pelos meios de comunicação como "Fax-cidadão".

Por esse canal, foram recebidas quase uma centena da sugestõc. e relatos de experiôncias de

usuários de serviços públicos e de entidades de classe.

No âmbito da Comissio Especial, foram promovidas 13 audiências públicas

para discutir, da forma mais abrangente possivel e com os mais renomados especialistas, a

problemática do Serviço Público e da Administração Pública brasileira, bem como o impacto

das mudanças pretendidas com a proposta do Governo. Ao todo foram ouvido. 41

convidados, entre especialistas e autoridades brasileiras, incluindo 3 Governadores, um
Mimstro de Estado, um Prefeito, diversos juristas, professores, pesquisadore. e sindícaIístas,
que discutiram desde mecanismos de estimulo à competitividade até a crise do Estado,

passando por questões como recrutamento de recursos humanos, regime juridico dos

servidores, gestão de qualidade e estabilidade no serviço público, entre outras.

A Comissão também ouviu o depoimento de dois renomados peritos
internacionais. Serge ValIemont, ex-presidente do Comitê para a Reorganízaçio e

Desconcentração da Administração Pública da França, tàlou sobre a experiência francesa com

a reforma administrativa. Rate Jen1óns, consultora e ex-funcionária pública britânica, tàlou

sobre sua experlencia pessoal à frente da Reforma Administrativa implantada peJo Governo de
Margaretb Thatcher, no fuglaterra.

Ao todo, as audiôncias públicas promovidas pela Comissio Elpecial

contabilizaram 33 horas de debates do mais alto oivel, num esforço singular para exaurir o

tema em todas as suas dimensões. Nas audiôncias, o contraditório foi integrahnente

assegUrado, assim como se estimulou o oferecimento de contribuições e sugestões práticas

para tratar do problema da Administração Pública brasileiÍ-a. Do debate dos especialistas com
os parlamentares, a relatoria buscou extrair subsidios para aprimorar seu parecer.

A proposta governamentaJ, introduz, resumidamente, as seguintes alterações: -.J
-~F .-,g'4
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I. Quanto à política de pessoal e à dinâmica operacional da administração
pública:

a) permissão de contrataçio de estrangeiros para cargos, emprego, e funções
públicas;

b) introdução do processo seletivo público;

c) poSSIbilidade de introdw;io- de regimes jurídicos diferenciados para os
servidores público,;

d) supressão da figura da isonomia de vencimentos;

e) estabelecimento de requisito de idade para admissão no serviço público;

f) De>dbiJizaçio do instituto da estabilidade;

g) introdução de regras para o estabelecimento de convênios de cooperação
entre os entes federados;

h) poSSIbilidade de incorporsção de servidores públicos federais aos quadros
dos ex..Territórios;

i) dispensa de autorização legal para criação de empresas no âmbito do

programa de desestatização ou de subsidiárias cujas atividades sejam consentãneas com as da
empresa matriz.

2. Quanto ao incentivo à COTTIJiTa e à profissionalização do servidor público:

a) reserva de vagas em concursos públicos a serem preenclúdas exclusivamente
por ocupantes de cargo efetivo;

b) obrigatoriedade de avaliação periódica e especifica de desempeoho, durante
o estágio probatório, como requisito para aquisição da estabilidade.

3. Quanto ao estabelecimento de regras gerais de remuneração e da forma de
sua regulamentação:

a) exigência de lei para elevação ou reajuste de valores na administrsção direta,
autárquica e firndaciona\;

b) supressão da referência ao art. 7", VI ("irredutibilidade de salário, salvo o
disposto em convenção ou acordo coletivo");

c) atribuição de remuneração proporcional ao tempo de serviço ao servidor
posto em disponibilidade;

d) submissão da remuneração total dos servidores ativos e inativos e dos
membros de Poder a teto de remuneração;

e) impedimento da percepção· de proventos da inatividade ou pensões em
valores superiores à remuneração dos servidores ativos.

4. Quanto à garantia de direitos do servidor público:

a) previsão de indenização ao servidor estável desligado do serviço público em

virtude de insuficiência de desempenho ou por necessidade da administração;

b) obrigatoriedade de extinção e proibição de recriação de cargo cujo servidor
teoha sido desligado por necessidade da administrsção;

c) não aplicação da modalidade de demissão por necessidade da administração

aos servidores ocupantes de cargos responsáveis por atividades exclusivas de Estado cujo

exercício exija garsnrias especiais contra a perda do cargo e aos servidores federais que
desenvolvam atividades tranSferidas pela uDião aos ex-Territórios;

d) garsntia aos servidores atualmente em estágio probatório de que o prazo

desse não excederá a dois anos.

Emnu/as da CCJR e a d,gi";çlo do lexto a ser apreciado ,"allto 00 mérilo

A PEC 173-Af95 foi admitidl. parcialmente pela Comissão de Constituição,

Justiça e de Redação da Cárnara dos Deputados -CCJR em 31 de outubro de 1995. Em seu

parecer, o relator Prisco Viana mostrou-se favorável à adlnissibilidade parcial da proposta,

apresentando 21 emendas com o imuito de "sanar óbices de natureza constitucional, juridica e

de técnica legislativa que maculavam a proposta encaminhada pelo Poder Executivo".

Por sua vez, a Comissão decidiu ~provar o parecer do relator, votando, porem,

suas emendas separadarneme. Das 21 cmendM originalmente propostas pelo relator. II foram
rejeitadas, 2 foram retiradas pelo autor e 8 forsm adotadas.

As emendas adotadas tiveram o seguinte teor:

• Emenda N' I - suprimiu inciso acrescentado pela PEC 173-Af95 ao art. 37,

que previa a reserva de até vinte por cento das vagas em concurso público para preenchimento

por servidores de carreira;

• Emenda N' 2 - alterou a redação do lUto 5' da PEC, sem a1tersr seu teor,

IlllUltendo o fim da isonomia;

• Emenda N' 3 - alterou a redação do art. 6' da PEC, mantendo na
Constiruição a vedação ao estabelecimento de critérios de admissão por motivo de idade;

• Emenda N' 4 - alterou a redação do § 2' do art. 41 da Constituição, projetado
pelo art, 8' da PEC, sem a1tersr seu teor, mantendo-se, assim, o impedimento de criação de

novos cargos com as mesmas atribuições e responsabilidades dos cargos extintos, durante o

período de quatro anos;

• Emenda N' 5 - suprimiu os arts. 248 e 249 que seriam acrescidos ao Titulo IX
da Constituição pelo art. 9' da PEC, considerando inconstitucional revogar as exigências de

autorização legislativa previstas para a criação de empresas públicas, sociedades de economia

mista e suas subsidiárias;

• Emenda N' 6 - alterou a redação do art. 74, acrescentado ao ADCT pelo art.

JO da PEC, que trata dos processos seletivos públicos, a1telllDdo substarlcialmente o teor da

proposição~

• Emenda N' 7 - alterou a redação do art, 1i da PEC, adicionando a expressão

'e que ainda não teoharn adquirido a estabilidade", com o objetivo de melhor explicitar que,

para os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso

público, em exercicio na data da promulgação da Emenda, o estágio probatório será de dois
anos;

• Emenda N' 8 - suprimiu o art. 13 da PEC, que trata da incorporsção de
servidores tederais que desenvolvam atividades transferidas pela União a seus ex-Territórios
aos quadros do respectivo Estado.

Os possíveis eteítos da adoção pela Comissão de Constituiçào, Justiça e de

Redação da Câmara dessas emendas sobre o texto original determinaram o ritmo e o teor das
primeiras reuniões desta Comissão Especial destinada a apreciar o mérito da proposta, O

assunto monopolizou a atenção dôs membros da Comissão, suscitando questões de ordem

sobre qual texto serviria de base as deliberações que envolvessem o mérito da PECo

A questão foi rC50lvida com a decisão proferida pelo Pres;dente da~Câmara dos

Deputados em 18 de janeiro de 1996 sobre a tramitação das proposta, de emenda à
Constituição. De acordo com o Regimento Interno, 05 órgãos da Casa deverão obedecer a

decisão do Presidente até que o Plenário venha a refonnar ou anular tal entend·mento.

Resumidamente, o teor da decisão eo seguinte:

• As emendas supressivas serão tidas como equivalentes a pareceres pela

inadmissibilidade parcial e, não tendo sido oferecido requerimento pelo Autor no sentido de

solicitar apreciação preliminar, serão consideradas definitivamente aprovadas, e as matérias
dela objeto excluidas da proposta original.

• As emendas de o~tra natureza serão objeto de apreciação preliminar,
precedendo a discussão e votação da matéria principal em Plenário.

Os dispositivos e expressões alcançados pela decisão do Presidente da Casa
foram os seguintes:

• "Art. 37 ..... , " ,.. ,,, , ,, '"

xxn -Lei complementar poderã permitir, nos concursos e processos seletivos

públicos, a reserva de ate vinte por cento das vagas para preenchimento, na

mesma seleção, por ocupantes de cargos efetivos ou empregos no serviço
público;"

• liArt. 248. As exigéncias previstas nos incisos XIX e XX do art. 37 não se

aplicam à criação de empresa pública., sociedade de economía mista e suas

subsidiárias, quando decorrentes de processo de cisão, fusão ou incorporação

realizada no âmbito do Programa!;"'r:ional de Desesratização "
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• "Art. 249. o inciso xx do ano 37 não se aplica a criação de subsidiária de

empresa pública e sociedade de economia mista cuja finalidade seja o

desempenho de atividades diretamente relacionadas com as atividades da

empresa matriz,"

" A expressão "ressalvada, neste último, a vedação ao estabelecimento de

critérios de admissão por idade". acrescida ao § 2.... do art. 39 da Constituição

• A substituição da seguinte pane do art. 74 acrescentado ao ADCT da

Constituíção: lIos processos seletívos publicDs poderão ser de provas, de títulos

ou de provas e titulos, aplicando-se, no que couber, as regras de procedimento

dos concursos públicos" por: "os processos seletivos adotarão as regras de

procedimento dos concursos públicos", o que implicou a supre;5ão de parte do

dispositivo, com alteração substancial da proposição nesse ponto.

• An. 13 da PECo "Os servidores públicos federais que, à data da promulgação

desta Emenda, desenvolvam atividades transfetidas pela União a seus

ex-Territórios poderio ser incorporados aos quadros do respectivo estado,

mediJlnte o convênio refetido no inciso li do art. 247 das Disposições

Constitucionais Gerais."

E_dJIs apnselfl4Jllu 110 âmbilo da Comissão EspIXial

A Comissão Especial recebeu um totaI de 61 emendas, sendo que um. delas

não foi admitida por não ter atingido o número mínimo de subscritores. Das e,;c,,',das

admitidas, 7 foram classificada> pela Secretaria da Comissão como substitutivas, pois prt'põem

alterações substanciais ao conjunto de dispositivos da PEC. A demais emendas apresentaram

uma dimensão claramente multifacetada, abordando questões das mais diversas relacionadas à

administração pública.

A forma de admissão ao serviço público, por exell1plo, foi focalizada por nada

menos que 11 emendas. A politica remuneratória foi tratada por 18. Des""" 12 apresentaram

dispositivos fixando um leto de remuneração para os servidores. 7 abordaram a questão da

isonomia de vencimentos e vantagens e 4 dispunham sobre a exigência de lei especifica para

alteração da remuneração.

Quanto à flexibi1ização da estabilidade dos servidores, 20 emendas foram

apresentadas, sendo que 12 delas cuidaram da perda de cargo por necessidade da

administração.

Os contratos de gestão de serviços públicos e dos convênios e consórcios de

cooperação entre as esferas de governo foram objeto de 10 emendas. Outras questões

alcançadas por um volume significativo de emendas foram o regime jurídico do servidor (9

emendas), disponibilidade remunerada (11 emendas), acessibilidade de estrangeiros a cargos

públicos (6 emendas) e assuntos diversos relativos ao magisteno público (7 emendas),

No total, a relatoria contabilizou 44 assuntos individuais abordados nos

diversos dispositivos encontrados nas 60 emendas apreciadas pela Comissão Especial.

Das 60 emendas recebidas pela Comissão Especial, 44 toram incorporadas no

todo ou em parte ao Substitutivo. rejeitando~se as 16 restantes.

II - VOTO DO RELATOR

Co"stituci{JffaI;dad~tI regímentalidade das emendas oferecidas li Comi~'s(j(J

Especial

Das emendas apresentadas, a de nO 55 não põde ser formalmeme apreciada pelo

Relator, por não estar subscrita pela quanúdade mínima de Deputados, conforme constatado

pela Secretaria da Comissão Especial, o que implica inobservãncia dos arts 201, I, e 202, § 3°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

As demais emendas não apresentam vicio de inconstitucionalidade ou

regimentalidade

Mérito da matéria e dJIs eIMndJIs oferecidJIs à Comissão Especial

2.1. Das tlisposiç6es gertús sobre a administração pública

• art 37, caput: conceito de administração indireta e princípios da administracão publica

1. A administração Indireta engloba as empresas públicas, as sociedades de

economia mista., e suas subsidiárias. as autarquias e as fundações, devendo todas elas atender

indistintamente aos princípIOS gerais da adminístração enunciados no dispositivo. tomando

desnecessária a manutenção da exPressão fIOU fundaCIOnal" constante do texto atual, que. por

essa razão, li suprimida do texto do Substitutivo;

2 Para que a administração pública brasileira considere efetivamente os

usuà(ios de serviços públicos como prioridade, foi incIuido entre os principias da

adnúnistraçào 3 "qualidade do serviço prestado". Isso deverá seIVir como baHz.amento para o

planejamento, a execução e o controle das atividades desenvolvidas pelo Serviço Público em

geral, alcançando mesmo aqueles prestados por meio de concessão. permissão ou autorização.

Outro~ deverão ser criados mecanismos para punir o comportamento negligente ou

desidioso para com o usuário, destinatàrio dos beneficios da gestão da coisa pública.

• ano 37, I; permissão de contratação de estrangeiros para cargos empregos e funcões

Wbliw
1. A proposta original do Poder Executivo (3rt. lt>) acrescenta ao inCISO, após a

palavra "lei", a expressão "assim como aos estrangeiros na hipótese de autorizaç.ão legal

especifica" Assim, a lei poderá estabelecer quais os cargos, empregos e funções publicas que

serão aceuíveis aos estrangeiros. Trata~se de medida para beneficiar especialmente as

instituições de ."sino e de pesquisa, que estão hoje impossibilitadas de contratar pesquisadores

estrangeiros especializados para a ocupação de funções permanentes.

Entretanto, vale salientar que não hâ na proposta restrição à adnussão de estrangeuos

para entidades que não 3S instituições de ensino superior e pesquisa. Por outro lado. e de se

registrlll' que tramita no Senado Federal, em estágio adiantado, a PEC n° 6li95, cujo primeiro

signatário e o nobre Deputado Sérgio Arouca, a qual viabiliza a contratação de estrangeiros

pelas universidades e instituições de pesquisa, através de alteração do art. 207 da Constituição

Federal.

No mundo de nossos dias, com a crescente Ínternacionalização da vida SOC1a1,

multiplícando-se os blocos políticos e econômicos plurinacionais. a antiga vedação ja não faz

maís sentido. Dai a proposta de abrir amplas perspectivas de cooperação e panicipação.

reservando~se ao Legislador a indicação das are3s e das condições em que tal sera possível

• art, 37, fi _introdução de orocedimentos simolificados de selecão de pessoal

o art. !O da PEC propõe regra de transição implantando automatjcamente o

processo seletivo público, observadas as IIregras de procedimento dos concursos publicas" na.
aus.encia de lel::,rlslação específica.

A polítíca de recrutamento e seleção de pessoal para o serviço público sugerida

pelo Poder Executivo apresenta também estimulas à ascensão funcionaI dos servidores,

facilitando o acesso a categorias superiores através da reserva de vagas em concursos públicos

para os ocupantes de cargos efetivos ou empregos no serviço público, confonne o art. 3(1 da

PEC, que acrescenta um inciso XXI1 ao art. 37. Essa reserva de vagas foi considerada

inconstitucional pela CCJR, que suprimiu o dispositivo originalmente proposto.

o Substitutivo propõe outra fónnwa para permitir C incentivar o crescimento

profissional do servidor dentro da administração pública, assim como qualquer empregado de

empresa privada pode e é incentivado a fazer. Essa. proposta está centrada na completa

reestruturação da política de rttursos human05. fortalecendo as carreiras e \o'Ülculando a

promoção a cursos de aperfeiçoamento. De igual modo, indica..se o aproveitamento do

servidor em cargos em comissão, com percentual reservado à sua ocupação exclusiva e ainda

com a implantação de políticas de administração e remuneração de pessoal nos termos da

redação dada ao art, 39 pelo Substitutivo,

• art. 37. y. ~erênciapara seMdores de carreira nos cargos em comissão

Como já vimos em comentário ao art. 37. n, a lei reserv:mí "percentuais

mínimos!! dos cargos em comíssão, destinados as funções de direção, chefia e assessoramento,

exclusivamente para os servidores de carreira, ppvilegiando os mecanismos de crescimento

profissional e o planejamento e treinamento de recursos humanos, o que substitui com

vantagem o termo "preferencíaImente" constante do texto atual, porém. sem conseqüências

operacionais efetivas
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• art 37, VII: direito de greve

A regulamentação do direito de greve do servidor público civil pode ser mia
perfeitamente através de lei ordinária, tal como ocorre com os empregados sob O regime

trabalhista.

• art. 37, IX: contrato de emprego público

1. A redação atual do inciso em referência remete à lei a indicação das hipóteses
de contratação de pessoal por tempo determinado.

Muitas distorções têm sido geradas pela contrataçio indiscriminada por prazo
determinado, utilizllndo-se indevidamente a justificativa "para atentkr a necessidade

temporária de excepcional interesse público" constante do texto constitucional Outra

distorção decorre da prática comum de renovação sistemática dos prazos de cootrataçio,
ensejando por vezes a cobrança judicial de direitos e a incorporação de pessoal aos quadros,

pela caracterização de situação jurídica de futo, à revelia dos objetivos da Lei Maior.

Tratando-se de situações de emergência ou calamidade pública, e mesmo da
implantação de serviços publicos em caráter prioritário sem tempo hábil para a execução do

concurso público e admissão do pessoaI necessário, a Lei de LicitaÇÕeS e Contratos
Administrativos prevista no art. 37, XXI, pode perfeitamente ser utilizada sem prejuízo dos
objetivos imediatos da administração.

A supressão integrai do inciso do texto atuai força a retomada do planejamento
governamental no que tange aos recursos bumanos e ao orçamento daS despesas com pessoal.

2. Em seu lugar, ê inserida redação introduzindo, a figura jurídica do "contrato
de emprego" na administr3ção direta, autárquica ~ fimdacio~' ~.~ regulado por lei própria,

caracterizando-se como regime intermediário entre o estatutário e o trabalhista, e atàsI4do, por
isso mesmo, do regime da CLT e da justiça especializada.

Combinado com a supressão da obrigatoriedade do "regime jurídico (mico (...)
para os servidores do administração pública direta, dos autarquias e dos fundaçõe."

constante do atual art. 39, copul, e com o ano 173, § 1°, lI, proposto no Subotítutivo, o
dispositivo define três alternativas possiveis para o regime de pessoal: o _tário, o de
emprego público eo trabalhista (este apenas para as empr~ estatais e suas subsidiáriao).

O contrato de emprego acollúdo pelo art. 37, IX, do Substitutivo nIo diJpcnsa
as exigências constitucionais para o ingresso na Administração Pública, mas dá maior cficiênçia
ao sistema de gerenciamento de pessoal, particularmente em determinados níveis de
qualificação.

Os litigios decorrentes desse contrato serão de competência da justiça comum,
tal como são os decorrentes do regime estatutário. Para isso o ar!. 15 do Substitutivo introduz
mudança no art. 114 da Constituição.

• art. 37, X: exigência de le; 00 alterncão de valores e revisão gmJ de rerouneracãQ

l. A concessão de reajustes remuneratórios, ainda que de caráter geral e sel11
distinção de indices, por meio de atos administrativos, acarreta perda da necessária
transparência dos atos de gestão pública. O art. 3° da PEC, que vi... a adoção exclusiva da via

legal para a elevação ou reajuste de qualquer espécie remuneratória na administração direta,
autárquica e fundacional, é uma exigência imposta pela realidade da adminislração.

Da forma como hoje se procede, em qualquer dos Poderes, não há como adotar

medidas de equivalência remuneratória entre cargos de igual ou semeiIwlte natureza e
complexidade, nem como proceder à correta programação financeira dos desembolsos com
pessoal, ou sequer como controlar as distorções e desvios cometidos por administradores
irresponsáveis.

A obrigatoriedade de lei torna transparente e sujeita ao controle social todas li
mutações procedidas na estrutura remuneratória de cada um dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. Amplia o debate, a an.áliJc e o controle das
decisões. Por isso, justifica-se plenamente a inserção da expressão "a remuneração dos

servidorespúblicos e o subsidio dos membras de Poder e dos demais agente. politico somente

poderãa serfixadns ou alterados por lei e!r[H!cifica", no início do inciso.

2. O preceito da "revisão geral anual" em data úníca para todos os servidores
- a data-base - não obstaculiza que outras revisões, parciais ou Selorizadas, possam $Cf

feitas em data.< dikrcnciadas, futo esse nem sempre muito bem entendido pelo administrador.
A revisão geral deve ser utilizada para corrigir as distorções detectadas ao longo do último

exercício, em caráter indistinto para todos os servidores, assim entendida, por exemplo. a

perda inflacionária decorrente do aumento do custo de vida. Para ficar claro esse entendimento
operacional da adminístração salariaJ, ê mantida a expressão "sem distinção de indices" e
excluída, por desnecessária, a expressão "entre servidorespúblicos civis e militares".

3. Mantém-sé;porém, cabe ressaltar, o caráter geral da revisão, pelo que devem
ser considerados e abrangidOÍl1Odos'os servidores nas decisões sobre revisão, a saber: de

tabela remuneratória, reenquadramento de categorias ou cargos na tabela. redefinição de
regras remuneratórias, elevação ou simples reajuste ou reposição de remuneração.

• art. 37, XI: teto remuneratório na admíni5!r1Cio pública

I. Preliminarmente, cabe destacar que na redação deste inciso é suprinúda a
exprC!São "a lei fixará o limite máximo e a relação óe valores entre a maior e a menor

MftUIlIlração dos servidor..públicas", transferida que foi a primeira parte da expressão para o
110\IO inciJo xn do artigo 37 e a segunda parte para um parágrafo do artigo 39.

2. Quanto ao mérito, o art. 9" da PEC propi3c introduzir um novo artigo, 0250,

ao Título das Disposições Constitucionais Getais visando a submissão da remuneração total·
dOI servidores ativos e inativos e dos membros de Poder a teto de re!ll1lllCl1lÇào equivalente
Aquela :fixada em espécie para o Presidente da República.

Ê uma proposta que pretenda extinguir os privilégios no serviço público.

Registre-.., que em muitas das situações de distorção remuneratória, os
servidores beneficiados nIo cometeram qualquer infração legal. OScos ganhos decorrem de

situações de acumulação remunerada de cargo ou da soma de pensões, proventos da
inatividade e remuneração da atividade em outro cargo de provimento efetivo ou em cargo em
comissão declarado em lei de livre provimento e exoneração, para as quais não havia qualquer
tipo de ved.tção.

Esse cenano ensejava ganhos extraordinariamente altos, algumas vez.s
derivados da incorporação de vantagens de caráter permanente e individual, em burla, por
difc=tcs artificios, ao ano 37, XIV, como, por exemplo, i concessão de acréscimos
pecuniários em cascata.

Por outro lado, a atual redação do art. 37, XI combinada com a do ano 39, § 1°

enocjou uma eI.útica interpretação judicial, excluindo do teto remuneratório as vanlagens

pessoais e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

Configurado tal quadro, impi3c.se corrigir a redação da regra constitucional de

modo a deixar induvidoso o tClO remuneratório. Nsím, a redação proposta estabelece um leto
lCIIl qualquer concessão a quem quer que seja, computando-se para o efeito da linútação toda
e~ vantagem pc!soaI ou situação previamenteconstituída.

Fez-sc tambêm uma imperativa correção. O padrão para o teto não poderia ser
o Presidente da República, eis que o cargo exige que o ocupante seja impedido de fazer uma
série de despesas, nIo sendo, ademais, tecnícamente, um cargo de provimento efetivo, mas sim
a mais aIla magistratura nacional, ocupada pela vontade soberana do povo. Desse modo, o
Substitutivo estabelece como padrão o mais alto cargo de provimento efetivo: o de Ministro
do Supremo Tribunal Federal, membro de um dos Poderes do Estado.

3. Uma vez que o Substitutivo està adotando uma politica de ampln

IlCXlbiliaação operacional para as empresas estatais e suas subsidiárias, o teto nIo se aplica a.
tais entidades. .

Não se justifica, no entanto, que essa liberdade seja concedida as empresas que
não sejam financeiramente auto-suficientes, pelo que, quando isso ocorrer, os limites máximos

rcmmeratórios previstos no art. 37, XI e XII, deverão ser obedecidos, conforme düp1ie o art.
37, § 9", introduzido pelo Substitutivo.

• art. 37, XII: limites remuneratórios inferiores ao teto cQnstituciQnll1

I. A redação atual do inciso estabelece que "os vencimentos dos cargos do
Poder Legislativo e do Poder judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo PodeI
Executivo". Conforme já explicitado em itens anteriores, a sistemática vigente na Constituição
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de 1988 experimentou tal falência que a realidade acabou por demonstrar a necessidade de

mudança, para fazer face a situações não previstas pelo Constituinte.

A nova redação dada pelo Substitutivo ao art. 39, caput e §§ l° e 2°, instituiu
conselho de politica de administração e remuneraçãp de pessoal em cada órbita administrativa,
como responsável por estudos e proposras de compatibilização das estruturas remuneratórias e

de carreira. Caberá a este conselho enC3lllinhar decisões relativas a equivalências entre cargos

de atribuições iguais ou assemelhadas e peculiaridades como natureza e local.~e trabalho. Por

esse motivo, tornou-se desnecessária e incoerente a redação atual, razão porque é suprimida

no Substitutivo.

2. Por outro lado, deve-se considerar que o estabelecimento de um teto

remuneratório máximo em nivel nacional não deve impedir que cada um dos entes federados,

de acordo com a sua realidade orçamentária e o próprio mercado de trabalho, estabeleçam"

tetos inferiores

É adotada, em consequêncía. a redação "Lei da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípros poderá estabelecer limite remuneratório em valor inferior ao

previsto no mc/so Xl" .

• an. 37, XIll: proibicão de vinculação ou equiparação de esp~ies remuneratÓrias

Para ser eficaz, a proibição de vinculação ou equiparaçlio não pode se restringir

apenas a IIvencimentos" como consta do texto atual. A cultura administrativista brasileira e a

legislação ordinária consagraram diversos tennas com sentido próprio e individualizado, de
modo que ficou subvertida a intenção do Constituinte de restringir quaisquer tipos de

vinculação ou equiparação

Por isso, propõe..se a substituição da palavra "vencimentos" pela expressão
"quaisquer ejpéâes remuneratórias", dando maior abrangência aos termos e cJarificando o
sigtÚficado pretendido.

• art. 37, XIV. acumulação de vantagens indevidas

o texto atuaI do inciso tem por objetivo coibir práticas abusivas conhecidas
como efeito cascata, via do qual um vencimento básico irrisório ê multiplicado muitas vezes
através de uma extensa lista de'v~tage~. Tais vantagens são fundamentadas em flltos
geradores iguais ou assemelhad~s re que passam desapercebidas no emaranhado de leis.,
resultando em ganhos afrontosos ao contribuinte e ao cidadão.

Ocorre que na p3rte fina.l do inciso, a expressão ''sob o mesmo título ou

idãll1Jco fundamento", ao tentar melhor explicitar a intenção do legislador, acabou por deixar

uma. brecha logo percebida de modo a pennítir-se criar, computar e acumular acréscimos
pe~ni~os adicionais "sob outros titulos e fundamentos assemelhados, porém não idênticos".

A supressão daquele equívoco dá mais força ao Substitutivo, asSÚll como
também o dá a explicitação de que o dispositivo alcança não apenas os servidores públicos,
mas também os membros de Poder e os agentes políticos. para que não haja dúvidas quanto à

~ficácia do inciso.

• art. 37, XV: irredutibilidade de subsídio e de vencimentos

1. Algumas modificações são introduzidas pejo Substitutivo ao inciso indicado

para coadunar a redação com o sistema adot~ao no plano geral para a política de remuneração,
quais sejam; introdução do termo "subsídio", que é espécie remuneratória definida no art. 39,

§ 6°; supressão da express&.u "civis e militares", por desnecessária, uma Vtz que a expressio
f1cargos e empregos públícos" é abrangente; referência ao art. 39, §§ 2°, diretrizes da .politica
remuneratória.. e 6°. forma de remuneração de membro de Poder e agente político.

• art. 37, XVI e XVII: acumulacão remunerada de cargos empregos e funcões públicas

J. Analisando a questão com racionalidade, nota-se que é incoerente a

convivencia do -;erviço público com as acumulações, exceto a de um cargo de professor com
outro técnico e cientifico. I/quando houver compatibilidade de horários".

A necegsidade de um mesmo ente estatal firmar dois contratos de'20 horas com
um mesmo professor ou médico e equivalente à necessidade de se firmar com aquele
profissional um contrato de 40 horas. Havendo óbice de caráter legal, este haverá de

adaptar-se às regras constitucionais.

o argumento de que muitos profissionais mantêm contratos com órgãos OU

entidades de diferentes entes federados não subsiste, porque esses terão de contratar

profissionais de habilitação ou especialização equivalente para cobrir turnos diferenciados,
inclusive plantões, conforme o caso. Isso justifica contratos de dedicação integral.

Não se coloca hnpedimento para que haja contratos de 20 horas par" permitir a

prática., muito comum, de o professor lecionar também em escola particular e de o médico
manter seu próprio consultório

2. O art. 37, XVII recebe apenas um aperfeiçoamento, acrescentando-se ao seu
fina1 a expressão "suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo

poder públiCO" para evitar burla li vedação de acumulaçiio remunerada de cargos e empregos

públicos.

• art. 37, XIX e XX: autorização leFisIativa para criacão de entidades estatais

1. O Substitutivo apresenta um aprimoramento redacional no texto do inciso

XIX. Remete-se li lei a definição das arcas de atuação governamental em que cabe a utilização
da figura juridica da fundação. Isto foi feito para se restabelecer a separação de funções

próprias das autarquias e das empresas estatais, reservando-se a fundação para as atividades

cuja natur= obriga a intervenção do Estado, tais como, saúde, ensino, cultura. pesquisa e
seguridade social.

2. Quanto ao inciso xx, o Substitutivo opta por conceder total flexibilidade às

empresas estatais na criação de subsidiárias e na participação delas em empresa privada.

permitindo sua atuação plena no mercado e a possibilidade de competir em igualdade de

condições com as empresas privadas. As estratégias empresariais e os procedimentos de cisão,

fusão ou incorporação, ou mesmo a criação de subsidiárias,'devem acontecer em tempo hãbil e

em caráter por vezes sigiloso, de modo a aproveitar da melhor maneira as oportunidades de

mercado. Somente assim pode-se avaliar a eficicia organizacional e a viabilidade de operaçlio
de cada empresa. Essa flexibilidade se coaduna com as disposições previstas na nova redação

prl '>Osta para o art. 173, § l°.

3. O art. go da PEC pretende introduzir na Carta os arts. 248 e-249, suprimindo

a exigência de autorização legislativa para a "criação de empresa pública. sociedade de

economia mista e suas subsidiárias, quando decorrentes de processo de cisão, fusão ou
incorporação realizada no âmbito do Programá Nacional de Desestatização" e a exigência de

lei especifica para a criação de subsidiária de empresa pública e sociedade de economia mista

"cuja finalidade seja o desempenho de atividades diretamente relacionadas com as atividades da

empresa matriz". Com tais disposições, intencíona o Executivo, respectivamente, agilizar a
implementação do programa de privatização promovido pela União e dar maior liberdade de

ação ás empresas estatais.

Tratando-se de situações sobre as quals a CCJR apresentou óbices de

inconstitucionalidade, tomou·se um cuidado especial no sentido de buscar uma alternativa de

redação que permitisse do um lado flexibilidade as empresas estatais e de outro atender li

necessidade de controle prévio pelo Poder Legislativo.

Por isso, o Substitutivo estabelece que o Poder legislativo deve ser notificado
e, caso entenda por bem, aprove resolução suspensiva do procedimento de criação de empresa

estatal, em decorrência de cisão, fusão ou incorporação inclispensáveis a programa de
desestatização promovido por qualquer ente federado, desde que não haja aumento de
despesas de custeio.

Além disso, a redação do inciso XX configurou a criação de subsidiárias e a

participação das empresas estatais em empresas privadas como atos de gestão, subordinados,
no entanto, ao estatuto juridico da empresa publica. a ser aprovado por lei, nos tennos do art,

173, § l°.

• art. 37, XXI: noanas de licitaeões e contratos

Restringe-se à administração direta, autarquica e fundacional a legislação citada

no inciso, permitindo-se que a lei prevista no art. 173, § 1°, na forma deste Substitutivo, fixe as

normas gerals de licitação e contratação atinentes às empresas estatals, as quals,

posteriormente, editarão seus instrumentos especifico~ atendendo ás suas peculiaridades
operacionais.

• art. 37, § 3°; prestacio de servjli95 públicos

A redação atual diz que "As reclamações relativas à prestaçlio de serviços

públicos serão disciplinadas em lei". O tratamento dado pelo texto atual é singelo para uma
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q.-lo tio releY1111e, tigada direlameIIIe 10 pIcIIo excn:icio da cidadania pelos bnsiIeiros, que

JlIPIIl e Iàn dinilo de receber serviços públicos de quoJidade, eficientes e que llendIm as

suas reais necessidodes. Ademais, o UIUário dew ter opor1UlIidade de pmlicipIr ... eIIbcnçIo

das normas para a preotaçio dos asviçoa públicos que o afctan, assim como exercer o

COIIIrole social sobre os aIOS da 1IdmiDiItraçIo.

o SuboIiIuIivo praIigia O UIUário e fortaIec:e a ma posiçIo 10 determinIr que a

lei propiciari OS meios necessírios • de&oa do UIUirio de semço público, diIcipIiDando as

liJrmu de ma palicipoçio ... 1dmàliIln(:Io pública cIireIa e indinra, sendo por finalidade; .'~~

• tomar efeIivu as recIImaçlles reIaIivu • prataçIo dos serviços públicos em

pnI, com reIIexos dinllos ... avoIiaçIo periódica da qualidade do serviço. do
-wIor e da 1dmiDíIlnçIo;

• insIituir meios que coíbam o aerácio nesti8ente. insuticieme ou lbuIivo do
CIlJlO, emprego ou fimçIo naldminislrlÇio pública;

• disciplinar a lIIdiência dos usuírios ... Ii>nnuIaçio de políli<:u púbIicu e ...
eIaboraçIo de clísposiçiles adminislrItivu gerais que os afetem.

A DefeDsoria Pública pmlicipIri desIe esforço inslituáonal, promoveado a
defesa dos dinilos indMduaia do UIUirio neceIIÍllldo.

• art. 37. § so: contrito de SC"'Q

Na esteira do proceuo de ftexibi!izaçlo da admiDislnçIo, nIo se pode __

de aproveilar a rica experiência que tem sido oboeMlda com OS COIIIJ1IlOS de gesIio ou de

resuIIados, attavés dos quais é coacedida autonomia a órgIoI OU lIIIidades goverDIIIIeIIlI

visaDdo em colllrlpll1ida a COIISIlCUÇIo de objelivos e-. específicos, resultando em maior
e6ciêIlc:ia 0QlIDizaci0aal. .

Pala iuo, o DCMl parianfo prew! lei reguIamenladora da duraçio, fonnu de

c:ontroIe, critérios de avaIiaçIo de deIempeIIho e responsabilidade dos dirigemes, assim como

lIexibiIiza a admiDislnçIo salarial e o resime de COIIIQIaÇIo de presladores de serviços ou

empresr.dos para a COIIIeCllÇIo de lIIeIU especi&cu, com a exIinçIo do W>cuIo empregatício,

se for o caso, por oc:uiIo do termo do COIlInIlO de gesIio.

• art. 38: avi. p'lhIjçg em mandatp cIctjyo

o lCl<lo atual do artigo trata iDaistintameIIl os servidores da adminisInçio

cIireIa e iDdinll& em exercício de JIIIlIdalo eletivo. Isso nIo se coaduna com a nova perspectiva
attavés da qual está sendo vista a poIílica de rec:unos ............ a ser cIeseavoIvida pelas

emprau ....... OU seja, como efetivamente igual • praticada pelo mercado de trIbaIbo para

os tIlIpnpdos residos pela CooIolidaçIo das Leis do TfIboIbo - CLT. ! ,,'

Sendo usim, ouida-se no Subsàlutivo de reslJinsir as regru e direitos

8IIelllJrados llO anigo apenas aos servidores públicos da adminislrIçio direta, lUlirquica e

fImdac:ionaJ.

• Irt. 39. ct1fIIII: mejrpp iwidjcps difercpçj'OOc..OI JeI'Yidqres P'rhlim:t

I. No que tqe ao iDstituto do regime juridico único para os servidores

púbIiI"oa da admiaistraçIo direta, autárquica e lUnda<ioaaI, a proposta do Executivo, em ....

an. 4', deIennina O.... fim, subItiluindo-o pela figura dos "~juridicosdiferenciados" na
UaiIo, llOS Estados. llO Distrito Federal e nos MuDicipios. A iIIIeDçIo do Executivo com a

adoçIo dessa lIIIIdança é dar • admiDislnçIo pública maior ftcxibiIidade e autOllOlllia no

......- dos rec:unos ............. impresciDdlveis seguado ma ExpoIiçIo de Motivos. i
acIminisuaçIo indinu. Trata-se, portaDIo, de um retomo 10 _ anterior i promuIpçio da

COlIIliIuiçIo de 1988, época em que vigoravam ... admiDislnçIo pública os~

-.ürio e c:eIeâIIa de admiuIo de servidores.

2...... adequar o art. 206 da COIlSlituiçIo às aIlenç6es menéiOIlIdas acima, a

PEC 173-A19S aílIda prop6e aIt«w o lCl<lo do ÔlcÍJo V desIe &ItÍllO. que trata do magíIlério
público, dele llqIIÍIIlÍDdo a obripIoriedade do regime juridico único e ldicionaIldo o proceuo

seIeliYo público 10 eIeaco de requisitos para o iDsresso na carreira do magíIlério público.

A q.-ao relativa 10 proceuo seletivo público ji foi solucionada pelo

SuboIiIuIivo e comemada .-.. porecer quando se fez nniJise do art. 37, ll.

3. A idéia original está colocada em termos por demais amplos, podendo gerar

f!IIIeIIdi_ equi\Ioc:ado, como • hipótese de insIituir-se um resime para cada eatesoria

tiIllcionaI, por exemplo. Basi.:amente, corno ji comentamos anteriormente, parece-nos bem
_ inahendo o regime estatutirio, podendo alei, comuGo, delinear um regime de contrato

de ...,....., próprio para ·os empregados da administtaÇio direta, ..,....quica e funda<:ional

cujas aIIiIIuiç6es podem sei exercidas fora do regime ootalUirio 9CIII prejuízo dos objetivos

......... pela administral:Io. DOS termos do art. 37, IX, na mIaçID do Substitutivo. As

...... lIlaIaiI, fllllidu, como vimos, por um estaIUlO juridico próprio, c:ominuaJio a
1UiIoIdiur.. 110 resime da CLT.

4. Em face do sistema adotado pelo Substitutivo, nIo tem cabimento a
refertncia • "repnes juridicos diferencWlos". A redaçio do Substitutivo impõe a criação de

coaseIhoo de po1ítca de administtaÇio e rmmneraçIo de pessna1, integrados por servidores de

..mu. dos trts Poderes.

• art. 39, § I· (atual): jIonomja de ymcjmcntos

I. A proposiç50 en';ada pelo Governo pretende. por seu art. 5·, a supressllo do

art. 39, § I", extiIIguindo o instituto da isonomia de vencimentos para cargos de atribuições

iguais ou usemeIhados de um mesmo Poder ou entre servidores de Poderes distintos. O

objetivo da medida é desconstitucionalizar a potitica remuneratória da administraçio pública.

transformando.a de direito subjetivo do servidor em componente da política de recursos

.............
2. A mIaçID oferecida pelo Substitutivo 10 parágrafo impõe a instituição de

pIInos de carreira, obedecendo aos principios do mérito e da capacitaçio continuada.
considerando as recomendações dos conselhos criados pelo capIll do 1ft. 39. A soIuçio

encontrada é moderna. permitindo a compatibilizaçio dos planos de carreiJa e harmonizando a

silUlIçIo dos servidores dos trts Poderes do Estado.

3. Em decorrência d.... novo texto, é suprimida a referência prevista na

mIaçID atual dos arts. 132, 135 e 241.

• art. 39, § 2" atual (§ 4" no Substitutivo): direitos dos rraba!halIores estendidos aoS servidores

GIII1lIIiri2I

I. O art. 6" da PEC acrescenta, após a palavra "servidores", a expressio

"lilll""'S de etugoS • fimçõts pUblicos", o que o Relator optou por acaIIr, preferindo, porém.

a expressIo "0CIIpQnJeS de cargo priblico"

Pata OS servidores que vierem a ocupar .mprego ptiblico, a lei prevista no art.

37, IX, do Substitutivo deIenninarà quais sio os direitos sociais garanridos.

2. A PEC suprime a referência ao art. 7", VI ("irredutibilidade de sa1irio, salvo

o disposto em convençlo ou acordo coletivo"), o que é coerente_com o enfuque dado à

aplicabilidade dos direitos arrolados no atual art. 39, § 2", qual seja, que ..... direitos se

referem aos servidores "1ituIIres de CIlJlOS e funções púbticas", o que difete, portanto, dos

ocupanIeS de empregos, que estariam subordinados ao regime contraIuaJ peculiar da

administtaÇio; • ser estabelecido em lei.

Pala evitar dubiedade de interpretaçio, a CCJR houve por bem introduzir no

art. 6" da PEC a expressIo "mantida a eficicia do ÔlcÍJo XV do art. 37", para melhor

Iwmonizaçio do entendimento, • saI\er, na redação atual: "os venc:imentos dos ,>rVidOreS
públicos (...) sio inedutiveis (...)" OU no texto do Substitutivo: "o sllbsídio. os ".,,,,_mos
dos etugoS • 'mpregos ptiblicos ..ao irredulíveis (...)". Não llOS parece nec:essirio ressa1tM a

efic6cia de um diapositivo constitucional plenamente vigente, cabeudo observar que tanlo •

....t.çio atual como a proposta garantem a irredutibitidade de~ aos que vierem a·
ocupar empreso público. ressalvados o teto constitucional •• incícIêDcía de triIIutos.

3. A proposta oriainal. ainda, após remissio 10 art. 7", XXX ("proibição de

diferença de saJírios, de exercício de funções e de critério de admissIo por motivo de sexo,

idade, cor ou estado civil") oaesccnta a expressio ""sso/vQda, nesú illlimo,. a~ QO

"'~decrllbiosde"i_por moIÍlIOde idade".

A CCJR considerou inconstitucional a ressalva, asseverando estar ai contida

discriminaçio úw:eitivel. N...-o. é de se considerar devidamente nio apenas o mérito na
t renovaçlo de quadros e Do impedimento de aposentlldorias compulsórias após pequeno

período de contribuiçio. IIIIS principalmente as situaÇÕeS de Iàto que impedem que. para

desenninadoo CIlJlOS ou empregos, seja empregada pessoa de idade oIém da recomendiveI.
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Não se pode deixar de considerar também que O assunto tem sido objeto de

apreciação judicial, que tem reconhecido, em detenninadas situações, ser justificável a

exigência de limites de idade para o exercicio de determinadas ocupações.

Preferimos deixar ao Legislador ordinário a responsabilidade do exame das

circunstãncías especialíssimas que justificariam O tratamento peculiar para o bem do serviço

público, porém sem prejuízo do intereue coletivo e dos direitos e,garanlias individuais. Para
tanto, o Substitutivo adnúte a incIusio, ao fina1 do ano 39, §4',(atual § 2") da expresdo

"podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admis.Jão quando a /IQ/Ilreza do cargo
Ou/19TH

•

• art. 39. §§ l° e 30' (novos); política de Carreiras e sistemas de avaJi?Cio e de treinarn~

I. A nova redação a esses parágrafos amplia a referência feita aos "plano. á.

carreira para os selVidores da adnúnistração direta, das autarquias e das fundações pública.\"
no capul do texto atual.

Nesse sentido, obriga que tais planos obedeçam aos principios do mérito e da

capacitação continuada. Isso exige a implantação de sistemas de avaliaç!o de desempenho e de

treinamento e desenvolvimento de pessoal, inclusive como requisiios ?ara a implantação da

politica de carreir'. "'flUindo as recomendações do conselho referido anteriormeme.

2. O art. 39, § 3' do Substitutivo estabelece como requisito para promoção na
carreira a participação do se!Vidor em cursos d~ preparação e aperfeiçoamento previamente

planejados e previstos nos planos de carreira.

Para isso, "A União e os Estados manterão escolas de governo (.:.) facultada

(...) a celebração de convênios ou contraias entre os entes federariDs ali desus com
instituiçõesespecializadas".

• art. 39, §§ 2° e 5° a 7° (novos); política remuneratÓria e disposições acessÓrias

I. Durante as discussões realizadas na Comissão Especial e a partir dos
inúmeros subsidios colhidos dos segmentos politicos, administrativos e sociais, ficou clara a

necessidade do estabelecimento de um co!1iunto de diretrizes minimas para' nonear a legislaçilo
comum reguladora da política remuneratória.

Em face das caraeteristicas peculiares da Constituição brasileira,

excessivamente analítica, tomou-se imperativo estabelecer regras especificas, além do simples

enunciado geral da política, para, de fato, serem alcançadas situações constituídas. Do mesmo

modo, a legislação ordinária deverá ser induzida a um esforço de revisão e reestruturação da

politica remuneratória em cada órbita de Governo e no àmbito de cada Poder.

Assim é que, em beneficio da moralidade administrativa, o Substitutivo preva a
instituição da política remuneratória para os cargos e empregos públicos, observadas as

recomendações do conselho e também as vedações impostas pelo texto proposto.

São vedados pelo Substitutivo o enquadramento de cargos e empregos sem

observància do plano de carreira, a instituição de vantagens remuneratórias que Dia as

especificadas - como, por exemplo, adicional de produtividade, adicional por atividades

penosas, insalubres ou perigosas e grarificaç!o pelo exercicio de cargo de direção e chefia 
bem como qualquer íncorporaçio aos vencimentos, salvo o adicional por tempo de serviço.

As vantagens pennitidas sonlCllte serão pagas na vig!ncis das circunstãncias

que lhes derem causa, reforçando a impossibilidade de configuraçilo de habitoalidade ou

incorPoração (an. 39, § S'). Em· decorr!ncia desta vedaçio não se justifica a incidência de

deséonto previdenciário deslinillo" cobertura de aposenladori.. e pensões. Além de fazer essa

ressalva , o Substitutivo detérmina' em seu ano 28 o ressarcimento dos descomos efetuados

'sobre as parcelas mensais da rel\lmletaçlo que não serlo contados para fins de incorporação

até a dala da promuigaçio da Emenda.

2. -Os "Sllbsidios· serilo sempre fixados em parcela única, sem .dição de

vantagens de qualquer espécie (an. 39, § 6") e se destinam ~ remunerar membros ,j. Poder,
agentes politicos, Ministros dos Tribunais de ConlU e membros do Ministério Público.

3. Para que cada órgilo e entidade possa ter a exata dimensão dos CUSlO.

envolvidos em suas operaçõeS e para que não se incorra em situação de acumulaçio indevida

de qualquer espécie remuneratória, o se!Vidor requisitado passará a ter sua remuneraçio paga

integralmente pelo requisitante (art. 39, § 10).

4. O Substilnúvo cuida de adequar a redação dada aos procedimentos para
fixaçio da remuneração do subsidio do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos .

Ministros de Estado, dos Senadores, dos Deputados Federais e Estaduais, dos Prefeito. e

Vice-Prefei/os, dos Vereadores, dos Ministros do Supremo Tnõunal Federal - o teto

constitucional - e dos demais magistrados, assim como dos Ministros e Conselheiros dos

Tribunals de Contas e dos membros do Ministério Público.

S. Em regra de trinsito, o art. 29 do Substitutivo estabeleceu que a lei dispora

sobre a»rogressiva absorção peio vencimento, por ocasião dos reajustes gerais, dts vantagens

e gratificações incompativeis com o ano 39, inciso n, não incidindo sobre eles, a partir da data
_da promulgação da lei que dispuser sobre a politica remuneratória, qualquer reajUlle ou

acréscimo, observado sempre o teto constitucional. Dessa fonna, deverá o legislador

preocupar-se com a solução das situações indíviduais previamente constituidas.

6..~<! art. 31~ (> Substitutivo estabelece que nos subsídios, os vencimentos, a
relfllUleração: os.proventos da aposentadoria e as pensões que estejDJn sendo percebidiJs na

data do promulgaçjIo desta Emendo adequar-se-ão aos limites decorrentes da Constilllição,

não se admilindo percepção de excesso a qualquer litlilo". na mesma linha da vontade do

CollJlÍlUinte de 1988 (ADCT, ~. 17).

7. Buscando a transparência da remuneração paga no serviço público, o
Substitutivo estabelece, e", seu art. 39, § 8', qüb' "Os Poderes &eClltiVo, Legislativo e
Judiciário darão publicidade 'ao subsídio e á remuneração pagos aos seus membros e

servidoresH.

• an. 41: estabilidade do servidor público

A proposta do Poder Executivo com relação a esse artigo da Constituição

adota duas formas de estabilidade funcional: uma permanecendo rigída e alcançando as

categorias a serem definidas, em lei posterior, como funções exclusivas de Estado; e outra

flexível, para os demais servidores.

No primeiro tipo, os servidores somente seriam exonerados por tà1ta grave ou

por insuficiéncia de desempenho, comprovadas mediante processo admirustratívo ou judicial.

O segundo tipo de estabilidade pemútiria a exoneração do funcionaria por necessidade da

administraÇão. por motivo de redução dos quadros ou de reestruturaçào organizacional.

A PEC apresenta ainda dispositivos de:ô.tinados a coibir possíveis abusos dessa

flexibilização. Tais dispositivos intp5e;" a extinção dos cargos ocupados por selVidores

exonerados por necessidade da administração e restringem a criação de novo cargo para as

mesmas funções pelo periodo de quatro anos. Por fim, assegura o pagamento de indenização

para o caso de afastamento de servidor com base em insuficiência de desempenho ou

necessidade da administração.

Trata-se de assunto que merece ser considerado sob diversos ângulos. jã que

nem a administração deve ser obrigada a conviver com excesso de quadros nem o servídor

público deve ficar à mercê de interesses espúrios.
O texto da PEC foi objeto de contestação na CCJR. gerando ampla discussão

entre os lideres dos partidos na Câmara dos Deputados. Esta discussão resultou em acordo que

pennite a flexibilização da estabilidade através da exoneração por excesso de quadros quando

não atendido o limite de despesas com pessoal previsto' no ano 169, na tonna da lei

complementar própria, hoje correspondente a 60% da receita corrente líquida Cercou-se a

proposta, no entanto, de requisitos e conseqüéncías legais e operacionais que exigirão

seriedade e planejamento no processo de re;st~t~raçãoadministrativa.

A CCJR introduziu também uma melhoria redacional no ilIt. 41, § 2' proposto

pela PEC. ~bstituindo a expressão "ficando vedada n criação dl3 novo cargo para 2S mesma.;

funções" pela expressão "ficando vedada a criação de novo cargo para as mesmas atrthltlçÕt.!'i

e respo"sabílidadts"J o que dá maior eficácia ao dispositivo

Por outro lado, a demissão por insuficiêncía de d;;s.:mjJI:mh.). ainda qUl.' .;i pOSSJ

ser praticada sob a êgide da lei ordinária. vem ao texto consmucionJ.J dt' 1l1Odo a reti:.rçar essa.

possibilidade. decorrendo dai nlo só a obrigatoriedade da institllição d~ um Qferivo si!>tcma de
avaliação de desempenho, que deverá ser conjugado com o plano de- cam:írJ., como tambem a

aferição do merita para proffioção e' a identificação de necessidades de treinamento para o

programa de capacitação continuada clà servjdor. Por fim, foi c1ararnçnt~ estabelecido que o

servidor pode ser demitido por falta >grave, sendo desnecessária a m~nção a processo

administrativo, uma vez que o an. 5°: LV, já assegura, sempre,' a amph defesa no processo

administrativo.
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o Substilutivo acolheu o principio de que a estabilidade não pode ser rigida,

imobilizando a administraçio, nem. tampouco, pode o servidor público pennanecer a

descoberto para o exercicio de suàs funções

Desse modo. manteve-se a perda do cargo de servidor estável em vinude de

sentença judicial transitada em julgado e por falta grave. Além dessas hipóteses. prevéem-se

duas novas possib~idades. A primeira, destinada a garantir a qualidade nos serviços públicos,

ocorrerá por insuJiciência de desempenho, comprovada mediante avaliação, na forma da lei. A

sqpmda viabiJiza a tqlrlIlixada no art. 169 da Constituição, que impõe limites para despesas

com pessoal. Neste caso, a perda do cargo sera apoiada em lei própria, que fixara <rirmos

para a consideração do mérito de servidores a serem demitidos, e a forma e gradação da

indenização correspond'-te.

o critério constitucional que deverá presidir todos os outros será o de preservar

OS servidores com base no mento. Isso porque o que Rio pode intereasar aadministração nem
aos cidadios é a dispensa dos melhores servidores, a JD8DUlenção dos de pior desempenho e,

em conseqüência, a presiação de serviços de péssima qualidade. Essa foi, portanto, a solução

encontrada para compalibilizar a realidade orçamentária da administração pública com o

processo de trabalho, a continuidade e a qualidade dos serviços públicos.

• art. 41, caput: estágio probatório

I. Na redação do Substitutivo, o servidor é considerado estável no cargo após

um estligio probatório de cinco anos, como proposto na PECo Ampliou-se, dessa forma, o

período anlerior de dois anos previsto pela Constituição de J988. A avaliação do servidor por

um prazo maior permite à administração aferir, com uma lI18Jllem razoàvel de ceneza, a

vocação e a capacidade do servidor para o desempenho das atribuições de seu cargo.

2. A aquisição da estabilidade fica submetida a um procedimento especial

obrigatório, em que se assegura ao servidor uma avaliação de desempenho por comissão

constituída para essa finalidade, condiciooando-se a sua contirrnação no cargo público à

deciSio fundamentada da maior autoridade do Poder a que estiver vinculado.

Além da necessidade de prantir impessoalidade e objetividade na decisio que

recomendar a demissão do servidor, a avaliação de desempenho que coocIuir pela permanência

ou Rio do servidor deve distinguir-se daquela feita rotíDeirImente como um dos componenle<l

do plano de carreira e da política remuneratória.

3. Como medida de traDsiçIo, o art. 30 do Substitutiw assegura aos servidores
conc:unados em eo<ercicio na daIa da ptOImIIgaçIo da proposta a mawtenção da tqlrlI atual

referente ao estágio probatório, que prM um prazo de duração de dois anos.

Traia-se de medida justa para evitar que o horizonte da estabilidade, nesse caso,

se eleve automaticamente para cinco anos. A CCJR oprovou a inlrocIu\;io, DO texto do art. 11
da PEC, da expressio 'e que ainda Rio tenbam adquirido esWrilidade', para meIbor especificar

a quais servidores o dispositivo se refere. Porém, parece-nos cristalino o enteDdimemo de que

a prantia do prazo de dois anos só pode se referir àqueles ainda nio estàveis.

• art. 41, §§ 2' e 3°: dispoojbilidade do servidor

A disponibilidade do servidor passa a ser remunenda com base no tempo de
serviço. A atribuição de remuneração proporcional ao tempo de serviço do servidor posto em

disponibilidade vem solucionar uma lacuna que .tem gerado uma situaçio desfavorave1 ao

int«esse público, obrigIJIdo a adminiaIIaçIo ao pasamento de renmeração imestal àqueles

'servidores postos em dispom1>ilidade.

• wyidOl'eJ pUblicos miliwes do. cxtjmos IcrritÓÔOS

o Substitutivo preenche a lacuna ......._ deade a instalação dos extintos

Territórios, regulando a situação dos referidos servidores, dando-Ibes o mesmo trlIlamODlo

asiegurado aos servidores militares do ex-Território de Rondônia (art. 33, capul e Puá8raIO
ÚlIÍOO).

• dân' do upWjp de seryico eíblir9
o art. 18'do Substitutiw destaça & participação da Defilnsoria Púb6ca..defesa

doa diroitos individuais do uauário de serviço público que sejam -.iradoa (art. 135, now).

o que se quer é dar eapcc:iaI relevo ao uauírio, para que de nIo fique prejudicado DO """'""'""

de seu direito de receber serviço público de qualidade.

• financas públicas

o Substitutivo remete à leicomp~ prevista llO art. 163, do CapítuJo das

Finanças Públicas, a fixação de limites e c:ondiçaes para operoções de crédito e divida
lIIObiIiaria dos entes federados, bem como para _ de prantia da UniIo ,,&.,..e!aa

OpenlÇÕeS. O movimemo deases limites e condições .... fiIcaIizado pelo Senado Federal.

• empreys ",.t,;,

1. O Substitutivo enfraII8 um problema que bà muito tempo vem ae arraaI8Ildo,

e o faz~, reconbecendo a posiçIo eapcc:iaI das empresas estalais 110 conjunIo da

adminiaIIaçIo pública (art. 173, § 1").

O Substitutiw subordina a _o juridic:o próprio as empresas estalais que

exploram atividade econôInjca de produçio ou comen:ialização de bens ou de prestaçio de

seMços. A lei reguIamenladora desse estatuto cIiapori aobre:

• a função sociaJ e as formas de fiacalizaçio desaas entidades;

• a submisSio ao regime de,clireito privado, inclusive quanlo aos direitos e

obrigaçlles civis. comorciais, trabaIhialaa e tributárias;

• normas gerais para a aquiJiçio e alienação de bens e COIItrIII8ção de oIns e

seMços;

• a constituíçio e o funcionamento dos conselhos de adminiaIIaçIo e fiscal,

com a participação de empregados e acionistas minoritários;

• os lII8IIdaIos, a avaliaçio de dcsempeobo e a responsabíIídad doa

administradores.

2. Aa empresas públicas e .. sociedades de economia mista só poderio ...

criadas mediante autorizaçio legiaIativa, mas a criaçio de .... lUbsidiàrias e a panic:ipeçIo de
qualquer delas em emproaa privadas seria lidos como atos de gestIo, DOS _ da lei que

instituir o estatuto jurldico antes à.encionado.

Aplica-se o .-..o principio à criaçIo de empraa estalai em dec:onàIcia de

ciaão, fuSio OU itK:orporIçio indispensáveis a programa de deseMatizaçio. Nesle caso. é

vedado o aumento de despesas de custeio, e o Poder Legiflativo, devidamente notificado, pode

impedir a operação, mediante resolução suspensiva no prazo de 30 (trinta) dias contado do

recebimento da IlOtiticação, conforme a redação dada pelo substitutivo ao § IOdo ano 37

3. O novo pertil dado à administração indirota tem por tioaIidade criar

condições para que as empresas posaain atuar em men:ados livres e r.ompetitivos. A ênfase

passa & ser o COIltrOIe de resuhados, permitindo uma JIIIior eficiência 118 aplicação dos recursos

públicos e DO cumprimento da função social das entidadea da administração indireta.

O Substitutivo of~ nova redação ao art. 241 estabelecendo a possibilidade

de OS entes federados diaCipIinarem consórcios • convêIlios de cooperação para a gestIo

asaociada de serviços públicos bem como para a tranaferêDcia tota1 ou parcial' de encargos,

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos

• Fundo para Melhoria • DcsonyoIyjmcnto do Distrito Fedcra!

O Substitutivo institucionaliza O apoio ao desenvolvimento do Distrito Federal

por meio de um timdo a ser instiIuído, obedecida a diaeipIina do an 165, § 9", 11

conseqilênciaa, altenlDdo a redação do art. 21, XIV restabelecer subsidio.

Do mesmo modo, fica aasegutado que até a insliluic;io desse timdo
~ as tqlrlIS hoje vigentes, isto é, "&cart & C8IllO da UniIJo orgamz.aT ~ _r O

siatema de segurança poíb/iCQ ~ de defua civil do DiIlrito Federal, bem como a continuidade

dos comptllIJlÍ8SOS atuais de lII8JaIteDÇIo dos serviços de ... ~ e<ácaçQo0, como prevê o

art. 25 do Substitutiw.
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• em51réstimos nara pagame.nto de 1)le~soal

A União não podem, a partir da data da promulgação da Emenda. segundo a
redação dada ao art. 167, inciso X. repassar verbas, ainda que a titulo de emprestimo. aos

E!lados, ao Distrito Federal e aos Municipios para o pagamento de despesas com pessoa!

ativo, inativo e pensionistas.

Essa medida tem por finalidade forçar um planejamento de gastoS com pessoal.
sohretudo após a introdução de mecanismos que possibilitam a extinção de cargos para o

cumprimento dos limites de despesas previstos no art. 169 da Constituição.

Dotados 05 entes federados de instrumentos objetivos de adequação das

despesas às receitas na área de pessoal, a possibilidade de socorro da União não estimularia

uma programação de gastos compatíveis com as necessidades e com as receitas de Estados e

Monicipios.

• infounaeões privilegiadas

o Substitutivo cuida de regular a ocupação de cargos púbiicos que permitem o

acesso a informações privilegiadas. coibindo dessa maneira excessos e abusos que minam a

credibilidade das instituições.

Estabelece o §7' do art. 37 da redação dada pelo Substitutivo que lei própria

"dIsponj sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da

administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas."

COMISSÃo ESPECIAL MSTINADA A PROFERIR PAREaR. Ao PEC 173-A1'15

.ANEXO

Parecer do Relator às emendas
oferecidas à Comissão Especial

.~: I. As CIIICIXIas fOnm subdivKfidas "por objetivo" _IPIC abmJgewn difercutes l!pCdos
da~originaIou~idéiu~àPECN" I73-AI95;

2. EsAs """""'" ou itaIs de lSOCIIdas, fOnm cIassifi<adu por-.cooIixmo o Índice
(-pigíBa~);

3. Denlro de cada-.as CIIICIXIas "apruvad3s" ou "aproVlldas na fo<ma do substitutivo"
ÃO~ an primeiro lugar, seguidas das emendas "rejeitadas";

4. Por fim. demo de cada categoria ou "posição" (AI', AS ou RJ) as emendas são
n:Iaciooodas ao ordem alfobéôca da ,;gIa do partido do primeiro signatário. sempre
preccdJdas quando houver do = original~ na PEC enviada pelo Poder
Exa:utivo, can arespc:diva~do_.

Com isso, permite-se. assim, a discussão sobre qual deve ser o comportamento

do Estado em relação a seus servidores que detenham informações capazes de criar situações

de privilégios no setor privado ou até mesmo comprometer a segurança nacional

CONCLUSÃO

~: AI' =Aprovodo o ÍDtetIO tror da proposição;
AS = Aprovodo o _ da propooiçio JlOS termos do SubstItutivo do Relator,
RJ - R<:jeitado o _ da propooiçio

Com as observações acima, o Relator vota pela aprovação da PEC n' i 73-A, de

1995, nos termos do Substitutivo apresentado em anexo, acolhendo, no todo ou em parte, as

emendas a seguir enumeradas, rejeitadas as demais:

:KmtDd. n- Deputado Partido UF
J-Sip.tário

3 MILTON TEMER PT R1

6 MILTON1EMER P1' - RJ

• EDSON SOARES PSOB MO
14 NAIR XAVIER LOBO PMDB ao
15 REGIS DE OLIVEIRA PFL SP

16 Ri':.GlS DE OLIVEIRA PFL SP

t7 CELSO DANIEL PT SP
lO sIMÃo SESSIM PSOB R1

lO sIMÃo SESSIM PSOB RJ

20 GERSON PERES PPB PA
21 IVAN vALENlE PT SP

25 ALEXANDRE CARDOSO PS R1

30 lEJ.MA DE SOUZA PT SP

31 JAIR BOLSONARO PPB R1

33 WALDOMlR.OFIORAVANrE PT RS

36 WILSON CAMPOS PSOB PE
37 GERsON PERES PPB PA
38 MARCOm PERlLLOO PSOB GO

41 DANlLO DE CASTIW PSOB RO
41 JOÃO MELÃO N!ITO PFL SP

43 MATIlEUS SCHMlD1' PD1' RS

44 MATIffiUS SCHMID1' POT RS

45 MIRO TEIXElRA PDT RJ

49 SALoMÃo cRUZ PSDB RR

51 JAQUES WAGNER PT BA

52 ARNALDO FARIA DE SÁ PPU SP
53 EIJl.ER RIBElRO PMDR AM

54 LAURA CARNEIRO PFL R1

56 AGNELO QUEIROZ PCdDB DF

58 PIMENTEL GOMES PSDB CE

59 PIMENTEL GOMES PSDU CE

60 ROBERTO PESSOA psnR CE

Sala da Comissão, em 10 de julho de 1996.

. ,~ !« 1'1,,/ -« L
Deputado MOREIRA FRANCO

Relator
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Art. § Inc. AI. ç!u

00 J)O PO<kr Executivo 13 'Os servidores públicos federais que, à data da promulgação desta Emenda, desenvolvam atividades AS
tr8nsferida>; pela Unmo a seus ex-teni!Órios poderão ser im:otporsdos aos quadros do respectivo Estado,
mediante o convênio referido no incillO ID do art. 247 da>; Di.posiçlles ConstituciOllftis Gerais.'

00 00 Poder Executivo 9" 247 I •Art. 247. Para o fim de implementar de modo coordenado funções e serviços, a União, "s Estados, o AS
~vo Distrito Federal e os Municlpios podetão estabelecer entre .i:

- 1- COlI""rcios públicos Jl8I1I a gest!o associada de um ou mais serviços, inclusive mediante a instituiçilo de
Ófgilos e entidades intcrgovemamentais;
ll-<:onvênios de coopen!çilo para execução de sua. leis, serviços ou funçlles;
ID-convênios Jl8I1I tr8nsferancia total ou parcial de encargo. e serviços, estabelecendo a lei complementar
critérios para incorporação, remllll<:ração ou cessilo de pessoal, bens e instalações essenciais à
continuidade dos serviços trallsferidos.·

00 42 JolloMellão PFL SI' 9° novo Manter a redação dada pela pEC ao capur do art. 247, que trata da implementação, de modo coordenado, AS
Neto pelos entes federados, de consórcios para gestilo de bens e serviços.

00 42 JoiloMellilo PFL SI' 9" novo novo Manter a redaçilo dada pela PEC ao inciso Ddo art. 247, acrescido, sobre estabelecimento de COIIVênioS. AS
Neto

00 42 Jollo Mellilo PFL SI' 9· novo novo Atribuir à lei complementar a forma de remuneração ou cessilo de pessoal, bens e insta\açlles de serviços AS
Neto tranoferidos.

00 42 Jollo Mellilo PFL SI' 9" novo novo Manter a redação dada pela PEC 10 inciso I do art. 247, acresci<lo, sobre estabelecimento de consórcios AS
Neto públicos.

00 53 Euler Ribeiro PMDD AM 9" novo Permitir o estabelecimento entre a União, Distrito Federal, Estados e Municípios de consórcios ou AS
oonvêlÜos para o fun de implementar, de modo coordCllftdo, as funções e serviços públicos, lU! fonna de lei
complementar.

00 40 Mareelo Deda PT SE 9· novo DetermilUlT, alterando a tedaçilo que a pEC dá 80 capu/ do art. 247, acrescido, que, para o fun de AS
implementar, de modo coordenado, flmçlles e serviços, a Urnão, os EslJl<los, o Distrito Federal e os
Município. poderão e.tabelecer convêlÚos entre si, mediante prévia autorizoçilo legislativa em cada esftn
e assegurado o principio da universalidade de=.

00 51 Joques Wagner PT /lA 9" n{)vo Permitir, com o fim de implementar, de modo coordenado, funções e serviços, que a União, os Estados, o AS
Distrito Federal e os Municlpios, possam estabelecer entre si, mediante /lfévia autorizaçilo legislativa em
cada esfera, e assegurado o principio da universalidade de acesso: consórcios públicos para a gesta<>
associada de um ou mais seoiços, inclusive mediante instituiçilo de órgãos e entidades
intergovernamentais; convênios de coopen!ção para execução de sus.' leis, SClviços ou funções; convênios
para transferência total ou parcial de encargos e serviços, estabelecendo a lei complementar erilérios para
incorporação, remuneraçilo ou cessilo de pes.","I, bens e instalaçlles essenciaia. â continuidade dos
serviços transferidos; convêlÚos para incorporaçEu 005 quadros do respectivo Estado, inclusive
ex-Tenitórios, dos servidores federais que desenvolvam atividades defmitivamenle transferidas pela r-Uuião. .?.. ~.., ---

00 40 Marcelo Deda 1'1' SE 9" novo novo Possibilitar que se estabeleçam entre os entes federados convênios para incorporaçilo, aos quadros do AS
respectivo Estado, inclusive ex-Tenitórios, dos servidores fedenú. que desenvolvam atividades
defmitivamente tr8nsferidas pela UlÜão.

00 56 Agnelo Queiroz PCdo/l DF 12 nO\ro Suprimir o art. 12 da PEC, referente aos servidores federais que desenvolvam atividades transferidas pela RJ
União a seus ex-Território., aos quais nilo se aplicaria o desligamento por necessidade da administração.

00 42 Jollo Mellilo PFL SI' novo novo novo Atribuir à lei a fixação de erilérios para que o Poder Público po.... celebrar contratos e convênios de RJ
Neto terceirizaçilo com entidades públicas ou privadas

00 42 Joilo Mellilo PFL SI' 13 novo Manter a redaçilo do art. 13 da PEC, pertinente à incorpmaç«o, mediante con"ênio, 80S quadros dos RJ
Neto ADCT Estados, ex-Tenitórios, de servi<lores públicos federais que desenvolvam atividades tr8nsferida.,

suprimida a referência à lei complClllentar defmidora de critérios para ineorporaçilo, remuneração ou
cesslo de pessoal, ben. e instalações essenetais â continuidade dos serviços adquiridos, existente DO texto
<!aPEC.

00 12 I1élioRosas PMDB SI' 9" novo novo Excluir as atividades exclusivas de Estado dos convênios para a execução de leis, serviços ou funçlles, em RJ
parãjll'afo (mico 80 art. 247 da Coostituiçilo, acrescido pela PECo

00 52 Arnaldo Faria PPD SI' 9" novo Excluir as atividade. tlpicas de Estado do estabelecimento de convênios e consórcios públicos entre Uni!o, RJ
de Sá Estados, Distrito Federal e Ml1lliclpios, com o fun de implementar, de modo coordenado, funções e

serviços, mantida, no mais, a redaçilo do art. 247, acrescido pela PECo

00 21 Raquel PSD AP novo novo AssegtmII' aos servidores federais que desenvolvam atividades transferidas pela UlÜiIo a !lCUS RJ
Capiberibe ex-Tenitórios e que tenham vinculo flmciona1 reconhecido pela União, na data de promulgaçilo da

Emenda, o direito de enquadramento, mediante opção, no Plano de Classifieaçlo de Cargos, de que trata a

- Lei n6 6.550, de 5 dejulhode 1978.
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OI 51 JUllues Wagner 1'1 llA novo n..", Suhmetel as lllteruçues constante< <tI EI.n~IIJa. IlO prato d~ :-,es~CII1~'i t..Iias u partír de ;SU.l plullllllgaçào a RJ

I reler,,,,do jXlpuJar I
OI 5] Jaqllc~ Wagner P I' IlA IIU\JU 11ll\u IItl\\) !\tnlnur 30 TS rcon"lpctl1ndu pura prcsif.hr c rcgulamt."t1hu o rcfcn:nJo, sohre as alterações c(m':itanlcs ucslu RJ

FmcnJ:J. fiamdo l1sscguradn a divulgação, pelas c111issora~ de râJto e televisão, du St.,.l cunteúdo, hem
n)Jno i1 rt:<:llllatiãu de debutes sohrc o seu mérito, cum a parth:ipa.;àu de tuJos os segmcntos c.L.l socicdade.

Assegurar 80S servidores da udmimstraçi'io púhllca feueral os direito'" lIdqllindo~ até a data da pllblkaç501 R.~

da pwmulgayiill da t.'"Iul.'"nJa conslttucI011Ul

lIJ I 54 ILauro Car•.ciro I I'FI. RJ lU novo
,\lJn

VcJar a uJoção de medida pro\'h.oria para regulamentar 0-; dispositivos moolficut.lo$ pda prcscntcl RJ
Emenda

04 I 42 IJoão Mel1l\o I PFI. I SI'
Neto

(14 I 51 IJaques Waguer I I'T IHA

04 I 30 ITelma de SOUZllI PT I Sl'

04 I 42 lJoão Mellllo I I'FI. I SI'
Neto

04 I 42 lJoão Mellilo I PFI. I SI'
Neto

04 I 42 IJollo Mel1ão I I'FI. I SI'
Neto

04.1 42 l.loílo Mellilo I PH. I SI'
Neto

04 I 42 IJoIlo Mellão I PFL I RI'
Neto

05 1 46 IMiro Teixcira I PDT I RJ

novo

no\'o

novo

novo

novo

no\'O

novo

novo

novo

no\'o
A1X'T

~7 Imwo

37 Inovl1

novo
ADCT

novo
A1)C1'

novo
ADCT

novo
A1)CT

novo
AI)CT

144 I 4"

novo

novo

novo

novo

Criar o Fundo Espevial pllfa Fonuaçllo e 1'reimuncntl1llo Rerviçti l'ilblieo, com rcenrsos equivalentes a 1%1 AS
da folba de salários da Uniãl1, para custeio dl1 pl1lgrnma de aperfeiçl1l1ll1ettto pennlUlCnte do s,:rvidl1r
púl>lieo e do fWlCionamento da Escola Nacional de GL'StoreS Públicos

Criar escl1las de governo nl1 âmbito federal e esL,dulll. para fmmação, al>erfciçOlllnento e 411l11ifieação dosl AS
servidores públicos

A União e os Estados manterl!o escolas para capacitação de ""'fvidores especialmente voltndos para 01 AS
eXL'relcio de atividades de dll1:ção e assessoramCllto superiores e para fonnnlação, implementaçao, gestllo,
avaliaçllo e COlltrole de polllieas públicas.

Atrihuir eurrlculo próprio á Escola Nacional de G.estores Públicos pura fonnação de carreiras c funçõesl RJ
es-"cnciais de Estado e de gestores em todas as áreas de polllieas púhlica•.

Detcnninllf a instalação da nova Escola NaciOll9I de Ge,1ores na' dependências da at1U11 ENAI' e 01 RJ
r..:rotameuto de professores com dolll<m;do ou mestrndo, atrovés de concurso público.

Det..'fIIIinllf que o. gestores públicos integrarão, como carreira especifica, o Plano de Carreira e o Estatutol RJ
Especial e Geral do Serviço Púhlico.

Alterar o nome da ENAP para Escola Nacional de Gestores Públicos atribuindo á mesma regimentoI RJ
próprio ela\lolOo pelo órgão de Controle da Administração Pública com base nos critérios eleneados.

Condicionar o ingresso de alllllos na Esoola Nacional de ('.estores Públicos á aprovação em ccncUf!iO.1 RJ
COllsiderando-<1. eslagiários do serviço público. CIIl nivel de grnduaç!o e pós-grnduaçilo

Retirllf da policia civil a exclusividade da /imção de policia judieiária e a cOll1peléncia para apurarl RJ
infraçõ<:s penais, po.sibililattdo que a instrução criminal também possa ser desempenhada por membros do
Poder Judiciário

~
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05 39 IlIélio Bicudo I'f SI' novo 22 XXII Rctirllr da competência privativa da U,úilo legislar sobre poUcias rodl1viúria e ferroviária fcderais. RJ

05 39 I\lélio Bieudo PT SI' novo 24 XVI Abranger as polícias estaduais e a políeia e o cmpo de bombeiros do Distrito FcdL'r81 no inciso XVl doI RJ
art. 24.

05 39 llIélio Bicudo PT SI' novo J2 4" Suprimir menção direrL'lleiada policia civil/militar. e relirar o caráler mihtar do eorpo de bomheiros, comol RJ
Cl\\U1ciado no art 34. § 4" d. COllslituição, pertmcnte à nlililoçl!o, pelo Governo do Distrito l'ooL'flll.
da'ludes órgilos, na forma de lei federal

U5

05

J9 IHelio Bicudo

39 IHélio Bicudo

1'1

P1'

SI'

SI'

novo

novo

42

42 I" Exeluir as policias mil'turcs e os bombeiros militares do § I" do art 42 da COllstituição. RJ

05

05

05

39 IHélio Bicudl1

39 lIIélio Bieudo

39 IHélio Bieudo

1'1' I SI'

1'1' I SI'

PT I SI'

novo

n(,vo

novo

42

125

125

2"

3"

4"

Excluir as policias ,nilitllfcs e os bombeiros mllitllfcs do § 2" do .rt. 42 da Constituiçilo

Extinguir a Justiç. Militar estadual, suprimindo.o § 3" do art 125 da Constituição.

Extinguir a Justiça Militar estadual, suprimindo o § 4" do art. 125 da Constituição

RJ

RJ
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Có Emen Primeiro Partido UI' Art Dispositivo da
di da Subscritor da Constituição Federal Objetivorrexto da PEC 173/95 Po
go N" (Dep) PEC si

Art. § Inc. AI 1'40

U 39 Hélio BIcudo FI' SP no\'o 144 111 Excluir a policia ferroviária federal como órgão dc segurança pubhca, suprimindo o inciso UI do art. 144 RJ
da Constituiçllo.

05
1

39 Hélio Bicudo I'T SI' nOV,l 144 IV Suprimir o inciso IV do art. 144 da Constiluiçil<>, VIsto qll" as polícias estaduais est1lo mencionadas no RJ
inciso 1l do rel"rido art. 144, com a n:dação de.ta Emenda n" 39.

05 39 Hél1oBú::udo I'T SI' novo 144 V Suprimir o inciso V do art. 144 da Constituição, visto que as l'polícias núlitares" estão extintas, e os cOl1luS RJ
de bombeiros est1lo previstos no § 5" "<JIlfOmle c;rta emenda ao referido art. 144, com a redação desta
emenda 39.

05 39 Hélio Bicudo PI SP DO\,() 144 2' Detenninar, alterando a redação do § 2" do art. 144 dI, Constituiçilo, que os Estados organizarão suas RJ
policias seglmdo o dIsposto em lei complernentllr.

05 39 Hélio Bicndo PT SI' novo 144 5" Detenninar, alterando a redação do § 5" do art. 144 da Constituiçilo, que os c0lJ."" de bombeiros, RJ
impresdndh'eis à defesa civil, passarão a ter organização e atribuições fixadas, nos Territórios e no
l:>r.trito Federal, pela União, e nos Estados, pelas suas administnlções

05 39 Hélio Bicudo ]'1 SI' novu 144 6" Odenninar, altenmdo a redação do § 60 do art. 144 da Constituição, que o Estado Maior da, Forças RJ
Armadas, pelos sens órgãos próprios, será reSjlOnsável pela fiscalil.ação do armamento e equipmnento de
natureza bélica lL"dos pela policia fod~'nl1, pelas polícia. estaduais e pela policia do Distrito Federal.

05 39 Hélio Bi.'IJdo 1'1 SI' nO\.'o novo Inclnir, no ADCT, onde couber, artigo determinando que, até O clUnprimento do disposto no art. 144 da RJ
AOCT Constituição, as atuais pohcillS militares permanecerão com as atribuições do policiamento ostensivo,

como SCgmCJltOS unifornlizados das policias estaduais, submetidas ao comando exclusivo dos governos
estaduais.

05 39 Iléli<> Bicado 1'1' SI' novu novo Incluir. no Al)(':T. onde couber. urtigo dctcnninanuo que ult~ o cumprimento do ÚlSPO:i{o 110 art 14~ do RJ
ADCT Consti(uição. as atuais policias civis penn;U!c#"'crão com n fumJi). atribuiçõcs e subordinuçõcl't atuais

OS 39 Hélío Bicudo PT SI' novo 21 XIV Extinguir a policia rodo,iária federal e a polícia ferroviária I'odeml, criar uma ónica instituiçilo polícial no RJ
Di,1rito Fedeml, deixando o corpo de bombeiros de ser instituição milítllr.

05 39 lIélioBieudo PT SI' novo 22 XXI Retirar da competêucia privativa da União legislar sobre nonnas gemis de organiz.açilo, efetivos, material RJ
bélico, garantias, convocação e mobilização das políCiaS militares e corpo de bombeiros militar.

05 39 Hélio Bicudo PT SI' novo 144 I Acres....'r ao inciso I do art. 144 da Constituiçilo os institutos de investigaçilo té<:nico-<riminal RJ

05 39 Hélio Bicudo PT SI' novo 144 I" Manter a redação atual do § la do art. 144 da Constituição, refel'l.,nte à competência da policia federal. RJ

05 39 Hélio Bicudo PT SI' novo 144 3" Detcnninar que llS policias estaduais "'->tilo organi71,da.• em carreIra, mediante coneurso publico de provas e RJ
pro,,"s e tílulos.

OS 39 Iiélio Bicudo Irl' SI' novo nuvo Inclnir no AOCT, oude couber, que os juiles togados da Justiça Militar estndual e os funcionários publicos RJ
AIX:T que ncla ingressaram por concurso o;erão integmdos à Justi~a Estadual na torma da lei

05 39 lIélio Bicudo PT SI' nuvo nuvo Incluir, no ADCT, onde coubt.>t, que nas corporações militares pohciais estaduais serão asseguradas aos RJ
AIX:T atuuis membros da. Polici'M Mili!llrcs c da Policia Civil po,içõe< correlatas, podendo selLs membros optar

por permanecer nOM quadros unifonni/.adu, on ser tlansferidos para os de investigaçilo erimin.al, e
vit.:c-vcrsa. na forma da lei.

06 51 Jaques Wagner I'T !lA no\'o 37 Alterar a redação do capul du art. 37, snl"titnindo a expressüu "ou flliJdacional" pohi expressão "inclusive RJ
líIlldacional'.

07 IX) Poder Executivo I" 37 I "Os cargos. empregos e ftmçõcs públicas são acessiv~is aos brasileiros que preent;ham os requisitos AS
estabelecidos em lei. BS5im como aos estnmgciros na hipótese úe autom.açilu regal cspecflica."

07 42 João Mellão PFI. SI' I" 37 I Modificar a atlUlI redação do inciso I dn art. 37 da Constituição, adotando a da PEC, que peomte o acesso AS
Neto a cargos, t.'Dlprcgos c funções públicas a t.~trnngciros. na hipótese de uutorização legal cspecífil.:'il

07 54 l.ouru Canteiro I'FL lU I" 37 I I\a~.sr..cntar à redução do inciso I do art 37 da ConstItuiçãu. após a pnluvra "lei l
" 8 expressão "assim corno AS

o~ estrangeiros. na lêmms da lei l1

07 53 Euler Ribeiro l'MDIJ AM I" 37 I Tomar scessivd aos estrangeiros o l1lg.rcsso cm cargo. emprcg.n ou função públí~a. na hipótese de AS
autori7.açílo legal e'1"''''Uica

07 52 Amaldo Faria 1'1'1l SP I" 37' I Tomar l1r':'~si"e1 aos e'-:tm.ng~tro~. na hilY.,}!~~e dt: :m!ofÍ!l.U;,i}o l!.'gaJ cspcdJku, O~ cargos. empregos e AS

doSá funções públicas

07 23 MmiaL.ura PT DF I" 37 I I\.'nuilir a admissão de estrangeiros (,,"111 empregos publicos na:; áreas de ensino e pesquisa. na hipOt~sc de lU
autorunção legal especifica

m 51 Jaqnes WiljJncr PT !lA I" :.7 I Permitir S()mtmt~ a ~"'n1.ratação de estrnngdros pam cUlprcgos pilbhcos nas ár~a$ de L~\sino e pesquisa. 0.'\ RJ
fonua de autorizw;oo legal esp,..dficn
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08 .10 lchnu dt: SOlua 1'1' SI' 2" 37 n Suprimir o art. 2" da I'EC, mllIlllda li lItual redação do art 37, n, dll CotL<tituiçilo, rejeitado, assim, O :1processo seletivo pubhco.

08 3 Milton Tt..'1ncl lrf R.I 2" .17 n Caraeterizar o processo seletivo público JllITa admissão "'TIl L~nprego público corno sendo de provas ou de
provas e lindos.

OS IX) Poder ExcculJvo 2" J7 n "A investidura em cargo público depende de aprovaçilo prévia em concurso público de prova" ml de provas RJ
e tltulos. e a admis5l10 em emprego público depende de aprovação L'TIl processo seletivo público, regulado
em lei, r«salvadas as nomea,õcs pnra cargo em comissão declnrado em lei de livre nom~lIo e
cXllucraçllo. li

08 UO Podt.."f ExccutJvc) 3" 37 XXIl "Lei compll."II1cntur podt:râ permitir, nos concursos e proCt.."Ssos seletivos públicos. u reserva de até vinte JlOf RJ
cento das vagas JllITa precl1(;himento, na mesma seleção, por ocllJllUltes de =gos efelivos ou empregos no
serviço público. "

\i8 \lO Poder f'xClOuuvo III ADCT . "Na ausência de nonna legal especifica. até que sejll promulgada a lei a que se relere o inciso II do lIrt. 37, RJ
74 os processos seletivos públicos poderilo ser de prova". de titulos ou de provas e Iitulos, aplicando-sc, DO

novo que couber, as regras de procedimento dos concursos públicos."

u8 46 Mlwleixcua I'llT lU 2" .17 II Acrescer o orilinal "primeua" antes da palllvra "investidura", de fonna a possibilitnr o chllmado provimento RJ
derivado.

".
08 54 I_aura Cumeiro 1'1'1. RJ 2" 37 II Exigir concllP.iO público lIpenas JllITlI a primeira invc>l1dllTll em cllrgo ou emprego público, ressalvadas llS RJ

nomeações para cargos em cumis.-mo declarado em ld de livre nomeação e exoneração.

llR 42 .1",10 Mel!;]o 1'11. SP liJ noyu Manler li rcdnçilo dada ao art. 74, acrescido pelll PEC, sobre os processos ..1clivos púbhcos. RJ
Neto AIX'1

08 42 .11»10 MelIilo !'FI. SI' 2" n II IJctcnninar que a mvestidufll em cargo pilbltc" dependa de aprovll,ilo prévill em concurso público de RJ
Neto prol'as ou de provas e tltulos. e li admissão em emprego público dependa de aprovação em processo

selelivo público, regullldo em lei, ressalvadas as nomeações pnra cnrgo em comis5l10 definido em lei de
livre nomeação e e:-:om..-ração. sujeitas âs rcstri'iõcs de crilt..~os mínimos de qnalificaçl!o específica.

os 5·\ Luuro Cantelro 1'1'1. R.I 3" .17 nOlO Pcnnihr. mediante lei complementar. a rCS4..-rva de até vinte por Ct.~lto das vagM para prt..'t.'11chimcnto em RJ
concurso público por ocupantes de wrgos ou empregos púhlico;;, na administração direta, autárquica e
fundaciona1. dt'lltro de cada esfera de govemo, que all..'11J.am nos prê-rcquisitos c:stabch...cidos.

uH 5.1 Euler R.be"" I'MDIJ AM 111 nv\o Aplicar as regras de proct:dirncnto dus con~ursos publicos aos processos seletivos públicos:. na ausência de RJ
ADCT nurma legal específica.

IIH 53 Euler RibeirO I'MDIl AM 2" .17 n Tomar investidura em cargo público dept.-ndcntc de aprova~ão em concurso ptJhIko, c a admissão em RJ
emprego público deJ1'.'Il<k.~lte de aprovllção "'TIl proces:;o scleúvo público, e exigir que nomcados JllITO cargu
"'111 comis5l10 possuam qUlllificações legais exiglveis JllITa o preenchimento do cargo.

()9 .42 JoiIo Mellão 1'1 "L SI' novo 37 l1l MlIIllcr a redação sobre prazo de validade de concurso público. suprimido o vocábulo "até". RJ
Neto -'"-

-r • ~ -
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L'spt:t:Hica. os processo'i sc:h:tl\'os puhh~us puJl'fdu '-)cr de.: pr\l\\l'i ou ,lc prm'll:l c tílulos

pela PI'C, pertinente ao< proce>so< selelivos PÚbliCOS'a

I'I""! "" I"I " I
,\ I ".,di dI.' ::\U... lli,.; , li ~ 1I 11\"". ~ ..

~"N Ii!<-I' I

- -- . -":~:. . ( .-
~I~' 1---;1~- 1.;~:;.:;.lt'l·I~·I'{ I ~l( :It:'s I -1)1-- I '" I 1,,1\.1

();'; 5h ,;;;,,,"":'::"r-'" :::--~. ·~-t- ~08 45 Muo Tei\t..'it.1 )lI> I_.
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08 I 58 II)im~l1tcl I'SDIl li. 10 nO\ll

Gomes h, '" AD<."I

OH I 51 IJuqucs Wagner 1'1 Ilt1\"il

AIX'I

11 ~lIpnnur o aI1. 14 do ADL: I. UCTc::>CllIo peJu m1 In dll PFC, ~\)Jn l) fito tlc uJitstur a regra transitória
oplu:uvcl ao prcx:csso seletivo puhlico, 41lc dch.:nnma fl uphc.ru;ào. no que Cl.lU~r. das regras ue
PIIKI.:t.1nncnto dos cuncur:-:o') pühlil"OS. ntl ím~~Il ..:Ul Jc l ....gm I,,!!-al es~iftca, ttté que Sl.~lil promulgada a lei li

que se refere o art 37, incJso lI, na rL'tli.ll;ào da PFC

Suprimir dispositivu lransitório da PEC enundaJu 110 mi 74 do AIX'l, acrescido, que confere S<h

processos seletivos, até a promulgação de lei c~pccifica, í.IS mesmas regras de procedimento dos concursos
púhllCOS

Suprimir o art 7~ do ADCT. acresc<mllldo
renwnerando o lIrl. 75 do ADC f pnrll art 74
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CÓ Ernen Primeiro Partil10 UF Art Dispositivo da
di da SubscritOf da Constituiçfto Federal Objetivofrexto da PEC 173/95 1'0
go N" (Dcp.) PEC .i

Art. § Inc. AI. çao

10 42 João MoUau I'FL SI' novo 37 IV Manter a redação sobre prioridade dos concursados, na vigência do prazo de validade do concurso, sobre AP
Neto novos concursado., para assumir cargo ou emprego, na carreira.

11 46 Miro Teixeira PDT RJ novo 37 V ReS<.-rvar 213 dos cargos em comissa., e das funções de confiança em todos os níveis, para ocupantes de AS
carreira técnica ou profissional, na fonna da lei.

11 42 JolloMellão I'!'l, SI' novo 37 V Institnir preferência para exerclcio de cargos em comissão e funçlles de confiança. qne exijam qualificaç!o AS
Neto técnica especifica ou e>.'jlCriência prévia, aos servidores ocupantes da carreira técnica ou profissional em

IÚvel compaUvel.

1I 51 Jllqnes Wagnt."T I'T !lA novo 37 V Remeter à lei a fixação da proporção de car~os de confiança a serem exercidos exclusivamente POf AS
St.-rvidores de carreira técnica ou profissional.

1I 30 Teima dc SaIu," 1'1' SI' novo 37 V Detenninar que a ld fixará proporçao dos cargos em comissão e funções de confiança a serelU exercidos, AS
exclusivamcnte, POf servidores de carreira técJúca ou profissional, atendido o req\Úsito de qnalificaçilo
especifica ou experiência profissional adequada.

11 51 Jaques Wagnc'f I'T !lA novo 37 V Re1l\ct<'f à lei a fixação de pfOPlJfÇllo entre número de cargos em comissão e de cargos efetivos nos quadros AS
de pessoal da União, Estados, Municlpios e Distrito Federal.

1I .lO TeIms de SotUll PT SI' novo .l7 V Dctenninar que a lei fixará proporçllo entre cargos em comis,;õo e fimções de coofiança e cargos efetivos AS
On empregos pt.'rlllalletl!cs dos quadros de pessoal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municlpios.

1I 42 João Memo PFL SI' novo 37 V no Determinar haja exposiçllo de motivos ao Tribl1l\aI de Conlas, publicada no Diário Oficial, sempre que RJ
Neto vo ocorrer nomeação para exercicio de cargo em comisssão on funçllo de confiança SCIU obediência à

preferencialidade aos servidores ocupantes de carreira técnica ou profissional.

12 42 Jollo Mellfto pfL SI' novo 37 VleVIl Garantir, dentre os paràmetros lulnimos do Estatuto Geral do Serviço Público, a livre associaçllo sindical e AS
Neto condições do exercido do direito de greve.

12 42 JoauMellão I'FI. SI' no\'o 37 VI Transferir o atual dispositivo enunciado no inciso XIX do art. 37 da C01lStilniçau para o inciso VI, RJ
Neto suprimindo do art. 37 da Constituiçau o direito do servidor público á livre associação sindical, previsto em

outro di;l'OSilivo (art. 39, 11), na forma desta Emenda n" 42.

12 42 JoauMellllo 1'1"1. SI' novo 37 VII Transferir o atual dispositivo enunciado no inciso XX do art. 37 da Constituição para o illCiso VII, da RJ
Neto Constituição, suprimindo do art. 37 da Constittúção a pre'isão do direito de greve do servidor público,

previsto em outro dispositivo (art. 39, m), na fonna desta Emenda n·42.

12 51 Jaques Wagn<'f pT liA novo 37 novo VI Det<'f1l\inar que a composiçao, solução e mc<tiação do conflito nas relações de trabalho entre servidores RJ
39 civis e administra,ão pública será objeto de negociaçllo coletiva, facultada a delcgaçfto ao Poder Executivo

para editar leis delegadas nccessárias ao atendimenlo das cláusulas de acordo ou convenção coletiva.

12 33 WaldOlmro I'T RS novo 39 Permitir que a composiçllo, soluçau e mediaçllo dos conllitos entre a AdIninistração e servidores públicos RJ
Fiorüvante seja objelo de negociação coletiya, facultada a delegação ao Executivo para baixar leis delegadas

necessárias ao atendimento das c1ánsulas de acordo ou convenção, acrescentando, para lal, paràgr~~
art 39 da Constituição. -

13 42 João Mellilo PFL SI' novo 37 VIII Garantir, entre os parãrnetra:; mlnimos do Estatuto ('n.'fal do Seryiço Público, a admissão em cargos AS
Neto públIcos de pessoas portadoras de deficiência.

13 42 JoiloMellilo PFI. SI' 00\'(1 37 Vlll Transferir o atual dispositivo ennnciado no inciso XXI da Constituiçilo para o inciso VlII, suprimindo do RJ
Nela art. 37 da Constitni,fto a reserva de cargos e empregos públi""s para os portadores de deficiência, previsto

e1l\ oulro dispositi,o (art. 39, IV), na forma desta Emenda n" 42.

14 42 JoJo Mcllão PH. SI' n(Jvo 17 X Uum.ntir. entre os paf"dmetros fllinirnos do Estatuto GemI do Serviço Público. a rcvbüo da l\.'1Jlllilt..'Tilção AS
Neto g.~ral dos servjdorc.; públu.:os, sem dbtinçl'lo entre ciVIS c lD1litarcs

14 3) Jair Boh:orutro l'l'll RJ 2" .\7 X Adequar. no âmbito da Administração Pública, o P"'ccsso de dcsvinculação dos servido....'" militures dos AS
sL"nitttlrcs civis, :iupmnindo-se, para tanto. () ind~o X do Hrt 37 da Constituição, consoante a nova redução

--~7 ,----- ----- ._-- dada no ('opu' do art 2<'0 da J.'EC

11 (icl"olll'elcs J'1'1l 1'1\ IlU\'ta 37 .~ Po"slhilttar qu.: o EX,,'clIlÍ\'O, por lei, pnlLcJa ii re\'lsj~) d:t c.stmtura remllnc.:ralónól de luna úll ma\s AS
li.lh.:gtlrias cspccífkas. pUlll corrigir digton;õ~-{, Il.üthfu.ttnJo-st.". para t<,\llim. a redação do illchio X do att

..- --1-------_....--1·- --
J7 da (~O.ll:,htuiçãu,

\-1 -12 J(IJ\lMdlilo 1'1 L SI' Ih)Vi.' 17 IX 'I iilnsll.'1ir o iltlUll di:-iJX)sltI\'U l.*mulclaJo no lUl:I~) IX do llI1 37 da COII'lltuição para o inciso X, RJ
Nchl :-,upuntíndn do art _'7 da COJ1:;,titUI\-<!O li giU<'U1tiJ d~ utIIÍJ..hl·l.'itl ~fc indkl.'H Idêntico::; nu re\'lsilO geral da

rC:1111111l:rllç:lo do... x.-lvlt!Urc..; d\'l~ e Hl1lítjJe~. bem t.\)IIi\) ti tl~ c:-:tu Ol';:1ITCI nl11UcslllJ d~lta. ~'gundo regras

_. -- .-. -_.--- ------ .. - .. --- _ .._- .-.' .-. IJlc\'bld:l no .1r1 19_ V:.. Wl t(;ona dt:~ta hnL'1hla n"·12 __

I'· ~!l t\~1 ...:111 \.hl~ l{li! 1\ J" Il 111 ", 110\<1 Stlplilllir \) <1ft 1l) da PFC que manlf.a .1~fl::\Ct.:1 n..1l\D<:l Udlt 7'). t..h";lklltt!O que lia ulI!'\cncia J~ nomla AP

L
h'~!..11 C'ilx.x Uka 0:-, jlll)vCnh1'; c p<:ll-.;ik... não poú..:r.\u c'\ü'd",'( .1 11.'rnUncnl~·Íto do., u!!cntcs púhliu)~ em
il!\\·I·hJ".- ... -- - ._. -,-- -- ._- --- - . . - .~~ -'-- .. _._---- -._--_.---~~----------- ~-'-'--' - ..
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Pmncuo J tl1.ltiJC' UF Art lJl'iI'Kl')lIiVtl da
Subscntor Un. ('onsliluil"io Fedem! I ObjetivolTe'toda PEC 173195 ~P?
~) ~. m

• !\rI I § I lue. IAI I I'ão

Wilson Coml"'< '" 'I-'S"'·D-I-l-t--:,"'.,-;-t---9-"--!I-n-u-\'-o~I-'-' I I Isnpnmir o art. 250, acrescido pela PEC, eVl!llndo rednndúlIcla. em face do diS!~·.'Io riO art. 37, XI, da' AP

37 XI Conslit\!içilo, e afastar a '<'muneração dn Presidente .In Rcpilblica como limite ul.I'"1I,1 dbsoluto para a
I\dnunistração Pública dircla e indireta
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MaiJlens I I'DT
Schmidt

.Io:ill Melluo I I'FL
Neto

Jllão Mellilll I I'Fl
Neto

Ro:"'rto l'essOll I I'FL

Euler RIbeiro I I'MDIl

Nmr Xavier I I'MlJll
Lobo

NllIr Xavier I PMDB
Lobo

Imu V.k'1lte I PT

Ivan Vlllcute I 1''1'

.Iaques WagncT I 1'1'

Poder I~XCCll(ivo

RS

SI'

SI'

CE

AM

<J(J

<lO

SI'

SI'

!lA

III

lU

novo

novo

9"

9"

10

lU

10

novo

110\0

9"

AIX'T
75

11l)\'O

lU I XI
17 XIl

110VO

AIX'J

.17 I I XJ

novo I I XI
37

17 I I Xl

nO\'(l I no\·o
ADCT ADCT

~I I novo
ADCT novo

novo
ADCT

.17 I nnvo

37 I .. novo

250
novo

"Em nenhuma hipótese os provenlos da inatividade uos agentes público.... 011 n~ I'cIlSt1cs que- Jhes foreml AS
corrc:3ponucntcs, po<1crão cxccdt.'T a TeImUlCraçàu pt.:'h.:cbuJu 1X-h.t.') ii~\.ü\c .., puhlicos Lm athídudc,
aplicando-se uos pro\cntos e pensões os limites mencionados nos inCISOS XI c XII tio ml. 37. não se
admitindo a percepçiIo ou mUJlutençi!o ue c'\cesso n qualquer tit:\_." I
Iktt..'"llllinar que os proVef1tos de in~lívldudc d\l:-i UgCfllt.:· } ,:1;111:03 ou 3.5 pt..'u,,\1cs que lhe~ foremtAsi
t:olTespol1Ucntcs não poderão cxcc·lcr a Tt..··IIHUlcraçi!(' ····.1· I ",' pelos agentes publll;(}~ em auvidade.
uphcando....sc aos proventos c pt..>J1sões \)S hmilcs m(..~ " -;: ." nos JllCiliOS Xl c XII do art 37 da
COIl>tituiVão.

Estahck"CCf como teto de rcmuneral,'ão uns ~rvidorc5 pt;hÜ::; aUlOS e inali'.'(}3 e S(:us pen:';lOnista~,~
União, dos Estados, elo Distrito Fet1l"ml c dos MWÚCi\)lv:;. da adtnit\1stra~ãn tlircta. lml1t~\a ~ hmdat:looal
tIos três Poderes. c :reus membros, atê tI entrada eHl vigor do Estululo Oeral do FWldullulismo, os valOles
pcrl'eblllos por Mmistro do Supremo rrihUlml FeJcml

Instituir~ entre (,15 purfunctros minimos uo E~tat\\\o lh::ral do &1\"h;o P'ilbHcu, norma.~ pura l1ctinição c.1e AS
limite máximo de remuncravão e "mplilude entre o maior e o menor nivel de ganho de cada CllITCirn

<l=tir autonomia de EstaJos. M1U1iclpins e Distrito Federal na rL'<lIçilo dos veueimc'1ltus de seus' AS
servidores, tOIl\lU1do C'Ol\10 leIO" remluwrução em espede fixada pam os respectivos Chefes do Poder
Exocutivo.

Vct1nr que servidores públicos utiV()'j c lIlali\'os c seu:; pcnsioni:;tas, da União, umi t-:"'ilados. do Distritol AS
FL'dL.~J c dos MlUlicípins. du lJdmini~trnçilo direta, indIreta c ftu1daciomu de quulquer dos três Podt..'"fcs..
bem como seus respectivos membros. pt..'fCcbam dos cofres publicos remuneração, provt.'l1los e pensões
supllIiores, a qtUllquer lítulo, à rernunerução lixnd" P"ru o I'residCl11e do S·I1'.

Oelenninar, em parágrafo único an art. 75 do ADCT, n:! ,<-dação Un PEC, que "redução da remuneraçãoIAS
ou de proventos somente se dará pàm se proceder Ú adet1\lUçilo ao telo remuneratório previsto no art. 250,
IIU reJnção da I'EC (renuUleração lixada em e.-pécte ram l1 Presidente da República.). •

Assegurar, no art. 75 do ADCT, com a ,<'<laçill1 da PEC, que os proventos de inatividade dos agentes' AS
públicos ou as pensoos que lhes eorresponderem MO exceJnm ao telO previsto no art. 250, na redação da
I'EC (remuneraçilo fixarla em espécie par' o Presidente Un República, vedada a percepção ou manutençl!o
de excesso. qualquer Ululo).

SujeItar os proventos e pensões dos agenles e servidores públicos ao teto remuneratório dos agentes el AS
servidores públicos em atividade, aplicando-se aos proventos e pensoos os limites mencionados no inciso
XI e XIJ do art. 37, nilo se admitiudo " pt.'1'Cepçilo ou 111lll1utençilo do excesso B qualquer titulo.

Estabelecer, para efeito de aplicação do limite fixlldo no inciso XI do art. 37 da Constituiçilo, o conceilo dei AS
remuneração como a soma dos valores percebidos a qualquer Utulo, ressalvadas as parcelas do caráter
indenizatório Oll eventUllI, exprJssamente dermidas em lei complementar.

Considerar remunet:"'iilo, para efcito do leio, a soma dm, valores pcrecbidns. ql."lquer tilulo, ressalvadas I AS
as parcelas de caráter intlcnizalóno ou eventual, eX"pressumellte dermidas em lei complementar.

"Os servidores púhlicos, ativos e inativos, e seus pensionistas, da Uniilo, dos Estndos, do Distrito Federal el RJ
dos Munidpios, dp .dministr",ão d\Íeta, indireta e fundacional de qualquer dos três Poderes, bem corno os
seus respectivos membros, nilo pnderão receber dos cofres públieos remuneraçilo, provenlos da inatividade
ou pensões superiores, " qllUlqner Ululo. 11 reJJ1uneraç~o fixuUn, em e''pCeic, pllfll o Presidente da
Repi\blica, ua fonna do inciso VlI1 do art. 49."
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Malhens I PDT
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37 I I XI

novo I novo
ADCT

Vedar, no art. 250, acrescido pela I'EC, que os scrvidnres públicos, ativos e inativos, e seus pensionistas,1 RJ
da Uniilo, dos Estados, do Distrito Federal c dos M1U1iclpios, da odnunistraçi!o direta. indireta e
fundneional de qUlllquer dos três Poderes, bem eomo seus respectivos membros, recebam dos cofres
públicos remuneraçilo, proventos ou pensões, excetuadas as vantagens de ClIfátcr pessoal, superiores 11
remwleraçilo lixada para o Presidente da República.

Detenninlll', em l"'rágrafo (mico ao art. 250, " ..scido pela PEC, que o leIo compreenrn.Tá os va!5esRJ
despt.'Ildidos com moradia, alimcutação, transportes, saúde e demais vantagens indiretas percebidas "
Presidente da República, em rllZJ10 do cargo. ; >
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CÓ Emen Primeiro Partido {lI' Art lJi"Positivo da
Ui da Subscritor da Coustllltição Federal Objetivorrexto da I'EC 173/95 1'0
go N" ([)CP.) PEC si

Arl. § lue. A!. çilo

15 54 Laura Carneiro PFL R] 9" novo Vedar que servidores ativos e inativos e pelt>ionistas da Unillo, Estados, Distrito Federal e Mwuclpios da R]

37 XI admimstraçfto direta, indireta e fundacional de qualquer dos três Poderes, bem como seus respectivos. membros, recebam dos cofres públicos remuneração superior 11 do Presidente da República.

15 42 JoiJ.oMdlão l'FL SI' JU.W() .17 XVIll Trnnsferir o atual dIspositivo entUlciado no inciso XVllJ do llrt. 37 da Cons(jtuiçilo para o inciso Xl. RJ
Ne10 suprimindo do art 37 da Constitmçil0 a previsão de lei para disciplilUlr os limites entrc a ll1Ilior e a me'lOr

remuneração dos servidores, vinculada fl maior DOS tetos constitucionais. regra prcvistu 110 art. 39, VI, na
forma desta Emenda n° 42.

15 42 Joilo Mellão PFL SI' novo novo De!cnnioar que 05 provcntos e pensões nilo podem exceder 11 remuneraçlio dos agcntes públicos em R]

Neto ADCl atividade, vedada a percepção ou manutenção de excesso a qualquer titulo.

15 52 AmaldoFaria I'PB SI' 9" 37 Xl Fixar como teto f(.""fillUlcratóii" dos servidores públicos. ativos, inativos e pensionistas da Unii~o. Estados, R]

de Sá Distrito Federal c Mmticlpios, dos três Poderes, da administração üireta e indiret., a remuneração
estabelecida paro o Presidente da República.

15 36 Wilson Campos PSDH PE novo 37 Xl Determinar que a lei fixará o limite máximo e a relação catre a maior e a meuor remuneração dos R]

servidores públicos, observados. como limite máximo de remuneraçilo em espécie a qualquer Ululo, exceto
indenizações, no âmbito dos respectivos Poderea, os valores percebidos como remuneração, em espêcie a
qualquer titulo, exceto indenizações, por membros do Cougresso Nacional, Ministros de Estado e
Mimslros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos
Territórios, e, uos MlIIlielpios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer Ululo,
exceto indeni1.ações, pelo Prefeito.

15 38 Marconi Pcrillo PSDB (]O lO novo Determinar que o tela remuneratório dos provcatos c pensões será apeuas o do ar! 250 (aeres<:ido pela R]

ADCT PEC), rejeirado, em qualquer ltipót=, o disposto no parágrafo úrtieo do art. 250, acrescido pela emenda nO
37 Xl 38, do Dep. Marconi Perillo, a1terRUdo-se, para ral, o art. 75 do ADCT, inserido pela PECo

15 35 Wilson Campos PSDIl PE 9° 37 XI Retirar o teto remlmeratório correspondente " remUl1eraçilo lixada, em espécie, pora o Presidente da R]

República, estabelecendo-se, rambém, como teto as remlUlcrações do Presidente do Congresso Nacional e
do Presidente do S:Jpren10 Tribunal Federal, dando-se, para tal, nova rednç40 ao art. 250, acrescido pela
PEC, exclulda a locução final "na forma do inciso VIU do art, 49".

16 00 Poder Execntivo 5° 39 I' Suprimir texto atual do § 1° do art. 39. AI'

16 45 Miro Teixeim PDT RJ 5° .. 39 1° Manter. isouomia de vencimentos para eurgos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou RJ
entre servidores de todos os Poderes da Repúhlica

16 54 Laura Cameiro PFL RJ 5° 39 1° Determinar que a lei assegurará aos servidores da administração direta, autárqlllca e flmdaeiollRl isonomia R]

° de remuneração pllfll cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores
dos Poderes Executivo, Legisl.tivo e Judiciano, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as
relativas á mlture:za ou ao local de tr.balho

--~
lJetenninar que a lei assegu'1llá aos servidores da administração direta, autárquica' ou -fimdaeioual pública16 53 Euler Ribeiro PMDB AM 5" 39 I" R]

isonomia de vencimentos para cargos, empregos ou limçõe, públicas de atnbuições Iguais ou assemelhadas
do mesmo Poder ou eutre sc,.vidores dos Podt.,.es Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas,
tao-somcnte, as vautagens de caráter pessoa' e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

16 52 Amaldo Faria PI'H SI' 5" 3'1 '" AS$egur«r aos servidor... públicos isonomia de vencimentos pard eurgos c atribUIções iguais c R]

de Sá assemelhados do me,mo Pode,. ou entre sen-iJore< dos Pode""s Executivo, Legislativo e Judiciário,
ressalvaJas as V3Ilwgen.'; de caráter individual c as n:latlVas à natUfC'/a ou 104..''31 de trabalho

16 22 Ivun Valen1c 1'1' SI' 5" 1'1 1" Assegurar isonomia de:: remuneração para cargos de:: atlÍbuh;õcs tguais ou assemelhadas aos st.~vid~t.'S lU
submdidos ao regime jwidico único do nh:SO!Il Poder ou entre servJdores do.)' Pod!:res Executivo,
Lcgislattvo e Jttdi~Üírill. r~"''illl\'8dns as Vi.l.Otl'gcn:t de cunilcr individual c as de l"tlfátcr indenizatório,
relativas ti naturc7a ou local d~ tmhallhJ-- ---

16 51 Jt1ql1C~ Wagm.:r 1'1 UA 5" 1'1 I" Manter lS4.)UOntHt de "t.'llcíOlcntos pam St.:f\'tJorC"i púhlicos, Jdt.."fJnltltltla pdo ahw\ art 39, § r' da RJ
Constituição ,

16 4 Milton Temer rI' IV 5" .19 I' Suprinur o arl 5" da Pl:C, mantendo tl íWlIDnUit de \'cn~Jnh.'lt05 nas condições c~pccllit.:aJns no atu:.ll art lU
39, § I", da Cnnstuui\'ão.

1(, 22 Ivan V~lcntc 1'1' SI' no"o 37 XII Dett.'I1tlinUf que os vencimentos. a~ valltagem; fk-~flt!ar!entcs, as de cHrá1cr individual c as relativas á lU
naturela ou .0 lncal de trahalho Jos oargos Jo Legi,hlllvo, melus;ve TribUl1a.. d" Contas, e do Judiciário.
nuo podcn10 ser SUpt.·riores aos pagos pc:lo Fiü.."Cutivo para agentes ou s:enid(l«:'I1 qUê e\~'flr'am atribuiçõcs
idênticas, aSliCInc1haJug oU do mesmo ni"d hkrárquko.
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C6 Ernen Primeiro Partido Ul' Art Dispositivo tia
di da Subscritor da Constituiçilo Federal Obj"tivolfexto di! PEC 173195 Pc
go N" (Dep.) PEC si

Art. § Inc. AI ç!o
16 51 Saques Wagner PT nA novo 37 .xiI Determinar que os 'vencimento" as vantagens permanentes, as vantageM de caráter individUllI e as RJ

. relativas á natureza ou ao local de trabalho dos cargos do Poder Legislativo, indu,ive dos Tribunais de
Contas, e do Poder Jndiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo para agentes ou
servidores que exerçam alribuiçôcs idênticas, assemelhadns ou de mesmo uiveI hierárquica.

17 38 Marconi Perillo !'SDB GO 9" 37 XV Admitir a redutibilidade de "CIIcimentos ou proventos somente para se proceder à adequaçilo ao leto a que AS
se refere o capul do artigo, acrescendo a emenda, para tal, ponIgrafo único ao art. 2';0, inserido pela PECo

18 42 JolIo Mellilo PFL. SI' novo 37 XVI b Manter a norma enunciada na allnen 'b" do inciso XVI do art. 37 da Constittüçilo. permitindo a AP
Neto acumulaçilo de um cargo de profcssor cam outro técnico ou cientifico.

18 42 João Mellão PFL SI' novo 37 XVI a Manter a norma enunciada na allnea .... do inciso XVI do art. 37 da Constiltúção, permitindo. AP
Neto acumuJaçilo de dois cargos de professor.

18 42 João Mellilo PFL SI' "OVO 37 XVI c Manter a "erma enilllciada na allnes 'c" do inciso XVI do art. 37 da ConstitlÚçllo, permitindo. AP
Neto acumulaçllo de dois cargos privativos de médico.

18 42 JolIo Mellilo PFL SI' "OVO 37 XVI Estabelecer, entre os parllmetros mlnimos do Estatnto Geral do Serviço Público, vedaçllo de acumulaçilo RJ
Neto remilllerada de cargos, abrangendo a admirústraçilo indireta e convenios com entidades privadas, exceto

quando houver compatibilidade de horário, nas três hipóteses que elenca.

18 9 Edson Soares !'SDB MG 2" 37 XVI c ExcepcilJl1al' a acnmnlaçilo de cargos para o caoo de dois cargos privativos, de uiveI superior,AlC RJ.
profissionais de saúde. ,.. .

19 00 Poder Executivo 9" 249 '0 inciso XX do art. 37 nilo se aplica 11 criaçilo de subsidiária de empresa pública e sociedade de AS
novo economia mista cuja finalidade seja o dcscmpenho de atividades diretamente relacionadas com as da

empresa matriz.'

19 00 Poder Execntivo 9" 248 'As exigáICias previstas nos inciS<lS XIX e XX do art. 37 nllo se aplicam á criaçilo de empresa pública, AS
novo sociedade de economia uústa e suas subsidiárias, quando decorrentes de processo de cisllo, fusilo ou

incorporaçlo realizado no 1mbito do Programa Nacional de Desestatizaçilo.·

19 42 João Mellilo PFL SI' 9" J7 XIX e Ressalvar que a exigência de lei especifica para criar empresa pública, socieda<k de ecollOllÚa mista, AS
Neto XX autarquiAs 011 fundaçlo pública. bem ,corno a exigência de autorizaç!o legislativa, em cada caso, para

criação de subsidiárias das entidades públicas e participação de qualqner dela. em empresa privada, nilo se
aplicam 11 criaçlo de empresa pública, sociedade de economia uústa e """s subsidiárias quando se tralar de
subsidiária cuja fmalidade seja o desempenho de atividades diretamente relaciOll8das com as da empresa

matriz.

19 42 João Mellão PFL SI' 9" 37 XIX e Ressalvar que a exigência de lei especifica para criar empresa pública, sociedade de econollÚa uústa, AS
Neto XX autarquiA ou fundaçllo pública, bem como a exigência de autorizaçilo legislativa, em cada caso, para

criaçilo de subsidiárias da. entidades pública. e participaçilo de qualquer delas em empresa privada, nilo se
aplicam à criaçilo de empresa pública, sociedade de econouúa uú.ta e suas subsidiárias quando decorrentes
de processos relativos ao Programa Nacional de Dcsestalizaçilo.

19 20 Gmon Peres PPB PA 2·,4·,6", 37 XIX Determinar que somente por lei especifica sejam criadas empresa pública, sociedade de economia mis1a, AS
7",S·, II autarquia ou fundaç!o pública, sendo que, neste úllimo caso, exclusivamente para a execaçilo de atiVIdades

e12 predpuas de saúde, educação, pesquisa e assistência soeial.

20 42 JolIo Mellilo PFL SP novo 37 6· Transferir o dispositivo enunciado no atual § 6· do art. 37 da Coostíluiçllo para o § 2·, suprimindo do ar'- RJ
Neto 37 da Constitniçilo a previsilo de pena para autendade que descumpra as regras de ingresso no serviço

público, e de nulidade do respectivo alo.

21 46 Miro Teixeira PDT lU novo novo Deternúnar 11 Uniao, Estados, l>islrito federul e Millliclpios a criação de programas de avaliaçilo AS
qualitativa das pollticas pública.., que viabilizcm o dimensionamento do impacto das poIlticas, programas e
projetos, aferindo sua efetividade econôuúco-socíal junto á populaçilo alvo.

21 42 Joõo Mellilo PFL SI' novo 37 3° Instituir na Administração Públic", sem prejuízo da oçilo da Der...""ria Pública e do Poder legislativo na AS
Neto área de ..epresentaçilo do interesse púhlico, organismos intermediários autônomos para o exame de

procedência e o exerctcio do direito de peliçilo do usuário dos serviços públicos, de acordo com o Código
de Defesa do Contribuinte e Usuário dos Serviços Públlicos, contra abuso de poder e quaisquer prejutzos
ao usuário.

21 4() Man:clo Dcda PT SE noVO 37 3· Deternúuar que a lei de procedimentos administrativos discipline prazos, instrumentos, penalidades e AS
demais meios que assegurem ao nsuário a efetiva prestaçilo dos serviços públicos e o exerclcio do direito
de petiçilo e de rcelarnaçilo.
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Art. § Inc AI. ção

21 40 Marcelo Dcda PT SE novo novo Determinar qnc a lei disciplinará a participação da sociedade na gestAo dos serviços públicos e no controlc AS
popular sobre os atos da administração compreendendo: I - a criação, estratnração e compot';l1cia de órgãos
tripartites e paritários, com poderes deliberotivos, com a participação de representantes do governo,
usnlrrios e servidores; II - a audiCllcía dos cidadãos, diretamente ou através de organi7.ações ou entidades
representativ.s, no procedImento de elaboração de disposições adminisltativas de seu interesse; m- o
acompanhamento, o controle e • participação de representantes da sociedade no planejamento das
alividades do governo, nas etupas de elaboração. execução e fiscalÍ7.açilo; IV - nos serviços públicos
executados, dirotamente pelo Estado ou aJminíslradDl:; sob o regime de concessão ou pennissllo,
altavés de comissõcs de representanlcs de uswír:ios, empregados da empresa concessionária ou
permissionária e do órgão concedente 00 permilcnte; V ' infllt111ações detalhadas e periódicas quanto à
realização de receita e às despesas de investimento e cU.1eio dos fundos públicos de interesse econõmico
ou social; VI ' a disciplina da representaçilo popular contra o exercicio negligente, ineficiente ou abusivo
de cargo, emprego ou fimção na administração pública; vn -o acesso à informação sobre aIos do governo
e das entidades controladas pelo Poder Público, relativos li sua gestAo, ressalvadas as situaçõe. que
envolvam necessidade de sigilo, na fonua da lei.

21 51 Jaques Wagner PT BA novo 37 3" Fixar que a lei disciplinurá a participação da so<:iedmle ua gestão dos serviços públicos e no controle AS
popular sobre os atos da administração, compreendendo I • • criaçllo, estrutnração e competências de
órgãos tripartites e paritários, com poderes deliberativos, com a participação de representantes do
governo, uswír:io e servidores; II - a audiência dos cidadão.•, diretlU1Jenle ou atra"és de organi7.açlles ou
entidades representativas, no procedimenlo de elaboração de digposi~ões adminisltativas de seu interesse;
m-o acompanhamento, o controle e a purticipllfão de representantes da sociedade 110 pl8ll~iamento das
atividades do governo, nas etapas de elaboração, execução e fiscalizaçilo; IV - noS serviços públicos
executados diretamente pelo Estado ou administrados sob regime de conces"'10 ou permissão, através
de comissões de repres<'llt8llles de usnIrrios, empregados da concessionária ou p<,nnissionária e do órgão
concedente ou permissionário; V - informações detalhudas e periódicas qUllllto iÍ realização da receita e as
despesas de investimento e cn.1eio dos fundos públicos de interesse econômico e soci.l; VI ' a disciplina
da represclltação popular contra exc"fClcio negligente, ineficiente ou abuSIVO de cmgo, emprego ou função
na administração pública; Vil- o acesso à informaçilo sobre aIos de governo e das entidades controladas
pelo Poder Público, relativas ã sua gestAo, ressalvudas as situações qtle envolvam I,,:c.,ssidade de sigilo, n.
fonna da lei.

21 51 Joques Wagner PT BA novo 37 3" Amplim a disciplina da prestação de serviço público. remelendo-a ã lei de procedimentos administrativos AS
que rcgnllllUentarà prazos, instrum<.lllos, penalidades e demsis meio. para assegurar ao ll>'\Iário a prestação
de serviços públicos e o direito de petição e de recl81uação.

21 46 Miro Teixelr. PDT lU novo novo Instituir o controle social do Estado por meio de órgãos colegiados paritários vinculados li e>llrutura de lU
lodos os Ministério., secretarias estaduais e mlmicipais, que deliberarão sobre alocação de recursos
orçamentários, privatização de enlidades da administroção indireta e elaboração de planos, programas,
projetos e contrato•.

21 46 Miro Teixeira PDT lU novo novo Criar. sistema de informações em lodos os Municipios, secretarias estaduais e municipais, bem com~ RJ ,
todos ., órgãos e entidades vinculados. >

21 42 JoiIoMellão PFI. SP novo 37 novo Insti~cionalizar, por lei específica, órgão de controle vinculado '0 Ministério da Adrninistraç!o, com RJ
Neto partICipação de representantes de servidores e da sociedade, com a fmalidade de monitorar • estratura e

forma de gerenciamento da Administração Pública, fixados os critérios que elenca CIII quatro incisos.
'21 40 Marcelo Deda PT SE novo novo novo Determinar que serilo instituídos, no ãmblto da União, do Distrito Federal, dos Estados e do. Munieipios, lU

conselhos de gestão do. serviços públicos, com a participação m.joritária de representantes da sociedade
para:. a) apreciar, em. último grau de recurso administrotivo, sem efeito suspensivo, os easo. em que •
antondade tenha aP!I~do a pena de demissão por insu!iciênci. de desempenho, nos lermos do inciso m
do art. 41 da Constltmção, com a redação da PEC; b) apreciar as rcelllll18Ções sobre a qualidade e
prestação dos serviços públicos; e) avaliar o desernpenJIO global e setori.l do. serviços públicos e
recomendar as medidas de .jnste ou as politicas públieas que jl~gar necessári.s.

21 51 l.ques Wagner PT DA novo 37 3· jllsli~uir, no âmbito da Uni!o, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, conselhos de geslllo dos RJ
servIços públicos, c~ ~ ~ieipação majoritária de representantes da socicdadc para .preciBT, em último
grau de recurso admimstralívo, o. casos de demissão por insuficiência de deSCl1lpenho; apreciar as
reclllll18Ções sobre • qualidade e prestaçllo dos serviços públicos e .v.liar o desempenho g10bsl e setorial
dos serviços públicos.

22 00 Pnder Executivo 3· 37 xxm ·somente mediante lei especlfic. poderá ser elevada ou reajustada. remuneração, o vencimento, o soldo, o AS
provento, a pensilo, as gralilicaçlles ou quaisquer vantagens pecuniárias percebidas por oeupsn!es de
cargos, empregos ou funções da administraç!o direta•.das .utarquias e das fundações públi....•
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ObjetiVl>rrcxto da PEC 173/95 ., p?
s\MI _o

Restringir à lei especllica a elevação ou rcajuste de remuneração, vencimento, soldo. proventos, pensão,l AS
hem como a crioçllo e sltersç!lo de gratificações ou quaisquer vantagens pecuniãriBS percebidas por
ocupantes de cargos, empregos ou filllções da administração direta. das autarquias e das fundações
pilblicBs, manlt.'Ildo B redação dada pela PEC no inciso xxm do art. 37, acrescido

Determinar que somente por lei espccilica possam ser elevados ou reajustauos a remunerlição, 01 AS
vencimento. o soldo. o provento, a pcnsílo. as gratilicaçõcs ou qnaisquer vantagens pecuniária. percebidas
por servidores civis e núlitares ocupantes de cargos ou funções da aUnúnistraçilo direta, das autarquias e
dtts fundaçõcs públicas, bem como suprimidas ou redw.idas Inis vantagens.

Restringir ã lei especifica a elevação ou re,!juste de remlL"leração, v<'Ilcimento, soldo. provento, pensão.! AS
gratificações ou outras "antageus pecuniárias percebidas por servidores públicos civis e militares.
ocupantes ue cargos ou funções da administração uirela, das autarquias e das fundações pú"licns. l1t.,n
como a suprcssão ou redução das v'mtagells

Exigir que vencimento, remuneraçilo, soldo e pensão só possam ser elevados ou reajustados mediante lei I AS
especifica. esta disposição também recaindo sobre a criação e alteração de gratificações ou quaisquer
vantagens pecuniári.. percebidas p<lf ocupantes de cargos de qualquer dos Poderes da União. do Distrito
Federal, dos Estados e dos Municlpios, da auministraçilo direta e inuireta, uas autarquias e da. fund.1ÇÕCS
públicas.

Determinar às empresas ptlblicas. sociedades de e<"<lIIOnúa ~i~t;; e demais entidaUcs de direito privado'dai AS
administração indireta que firmarem contratos de geslilo ohediênci. no. princípios e dispositivos
constitucionais, sujeitaudo-as à fiscalização cxercid., pelos órgãos de controle externo e interno da
administrnção pública.

Vedar a designsção para a diretoria do Banco Central e domai. instituições flllanceiras de pessoas que, nosl AS
4 anos anteriores tenluun sido proprietárias, sócias, acionistas Oll controladoras de empresa, integrantes do
sistema financeiro. de seguro ou previdência phvados e suas coligadas ou controladas, bem como definir
impedimentos após o exercicio do cargo.

Incluir parágrafo único a artigo ins<'fido pela Emenda u· 33, do /Jep. Waldomiro Fioravante, visando .1101 AS
liberar as empresas que fmnnrem contrato de gesUlo da ohediência aos princípios e dispositivos
constitucionais e da fiscali7.ação pelos órgãos de controle externo e interno da Administração Pública.

37 I I novo

37 I I novo

:\7 I I nuvo

192 I I V

novo I novo

novo

novo , novo

,"

3°

3"

novo

novo

novo

novo

PT I SI'

pT I RA

pT I BA

pT I !lA

I'r IRS

pDT I lU

PMDD I AMEuler Ribeiro

Ivan Valente

Jaques Wagner

Waldmniro
Fioravante

Jaques Wagner

Jaques Wagner

Mim Teixeira

53

22

51

51

33

SI

46

22

22

22

23

24

23

23 Dispensar do cumprimento ue obrignções legnis ou regulamentares aplicáveis aos entes da adJninistraçilol AS
pública as empresas pi.blicas. sociedades de economia mista e dcm.,is entidades de direito privado da

, administrnção indireta que firmarem contratos de gestão. I
r Pernútir que as empresas públicas. o;ociedodes de economia lnista e demais entidades de direito privado da AS

administração indireta qae firmarem contratos de geslilo, nos tennos a serem fixados em lei complementar
federal, possam ser dis-pensadas das obrigaçõcs legais ou regularncntares de caráter geral aplicáveis aos
entes da Administração Publica, pelo prnzo do contrato de gestilo (artigo a ser incluiuo no Titulo dtts
Disposições Constitncionais Gerais).
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24 30 TelmB de SoIl7.8 PT Isp novo 37 I uovo "a lei lixará restrições à atuação no setor privado de ...-rvidores ligados a algumas atividades quanuol AS

afastados dos cargos, e a forma de indeniz.ação. quando coubt.'f".

24 51 Jaqnes Wagner PT I DA novo 37 I novo Fixar restriçõcs ã atuação, no sel,'r privado, de servidores puhlicos cujos cargos envolvam atribuições I AS
ligadas ã regulamentação. exerclcio uo poder de policia, investimentos no mercado fmanceiro ou em
participaçõcs acionárias do Poder Público, quando desliga<!os. e formas de indeni7.açfio quando couber.

25 46 Mim Teixeira PDT I RJ novo 110VO I I novo
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25

25

42

42

João Mellão
Neto

JoiloMellilo
Neto

I'FL I SI'

pFL I SI'

novo

novo 37 novo novo Fixar como critério para órgão de controle monitorar a estrutura e a forma de gerenciamento dai RJ
Administração PUblica, o estabekcimento de metas em cado período do Plano Plurianual. ...-1---:-
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25 42 JoNoMellllo PFL SI' nO\'(l 37 novo novo Fixar como critério para 6rgllo de controle monitorar a estrulnra e a forma de gerenciamento da RJ

Neto Administraçllo Pública, a promoção c1c eslllUsticas e pesquisas com objetivo de analisar qualitativa e
quanlitativamente, os serviços prestados.

25 42 JoNo Mellllo "!'l. SI' novo 37 novo Atribuir à lei e$peCilica a funçllo de determinar atividades e funções do Núcleo Esltatér.ico do Estado, as RJ
'.. Neto alividades c Iimçlles cS''CIlciais c c.,clusiva~ c1c E.fBdo, as essenciais n40 exclusivas e .. acessórias, bem

como as prenogativ.., e o· tratamento especifico de cada categoria quanto ao CXcrc!<1O l'rofi"iOlUl1 do. Admínistraçlo Pública direta e indínota.

25 13 Hélio Rosas PMIJD SI' 3" 37 novo A.,segurar à rodministraçlo tributària autonomia administrativa, flUlCiOllal e financeira, confornte defutido RJ
em lei complementar, toIlJOlIIIte inciso XXIV, acreScido ao 8Jt 47 da ConsllllllÇà<l.

2S 11 Hélio Rosas PMDIl SI' 1" 37 novo E..qllicilM as atividades exclusivas de Estado que compreendctn IS 6reu de tiscalizaçlo tribul6ria, RJ
oegurança pública, diplomal:ia, DllICistratlD e aI /iJnçllet est<I1Ciai~il ju"ií-8-

2S .w Man:clo Dcda PT SE novo 37 novo Atribuir à Jéi orpnica da admíIIisluçio públial federal, de ll;1t\lf'~lO oo.uplemealM, o es\abclecimento de RJ
dirdril.es, normas, princlpios e itlJIrumentos para a Drll8llila.;;;" "'lê,llica, sésdo. 5UperVislo,fiscalú.aç1o
c cootroIc dos 6rzIos e CRlidadc:s da admiAitlraçlo ptiblíQ.

2S SI J&q1ICI W&f!IlU 1'1' HA ...... IIOYO ~, no prazo de doillllll>t, CllCallIIos dasautalqllilS c fiJndaçncs nillnlidas pelo Poder Pllblico a fllft de RJ
.. defutir o reei- juridico a que as mesmas devam lO suboolítlOt, CI1I fuaçllo de __ fUllllidadcs, ativida<lc;

c 0l1D~ ,"ial .

25 SI JaqucsWapr 1'1' OA no\'O llOVO llOVO Detemtinor que a lei di.... solxc as tdaçlles das autarqlliaS " llatdaçllcs l'Uldídas pelo Poder PI\bIico RJ
C<lon o EsUdo c a~• .,. ÍIlIInItnCl1lOI4e supcrvisIo a caqo da~ cIircIa, bem asIiIa
solJn: as _1iIttlesde~.

25 SI Jaqucs Wapcr PT DA - 37 nóW EstabcIcr:cr que lei'~ar (lei .0fIÕlÚl'a da adminitlraçlo p6bIial) f.-6 dlmrizes, --. RJ
priDclpiaa e~ pata • llfBlIltizaçlo sitlênlica. tctlIo. supcMsIo. fl'Calizaçlo e COlltnlk tios
éqIot c Clllidades da admitIislnçfo púllIial.

25 23 Maria LaIUll PT DI' novo DOY<l EslJbeleccr ~sIo. após dois __ da JlIllIllIlJssçIo da. F.mcnda, dos etlaluIoI tias aullrquias c fUDdaçllcs RJ
mantidas pelo Poder PI\bIico, pata que lO der_, em cada caso, em fiJnçIo de llIa finalidade. ativídadct e
CClllIpeIênciu efetiv_ cxeculadas, o tqimc juridico de ditCilo público ou privado a que devam te

SlIbordínar.

2S 23 MaríaLawa P1' DF IlOVO novo novo • Estabelecer. em ptIDipafo único ao artigo que prev! a rcvisIo, após dois aDOS da promulgaçllo da Emenda, RJ
dos cllalutos das atdafquias e funIlaç&s IlIalllidas pelo Poder PlibIico, proposta pela Emenda da Dcp.
Maria LtRn, que a lei disporá solJn: as relaçlIcs dAquelas entidades com o Estado c a sociedade. os
illS\nllnClllos de ÕUpervislo a cargo da adrninmraçlo direta, bem como sobre as suas fontes de ClISIeio.

26 00 Poder Executivo 4" 39 É substitllldo, 110 ctJpul do art. 39 do Constituição Federal, a expressa0 'regime jurídico único' pela AS
expresslo 'regimes jurldicos diferenciados para os seus servidores'.

26 00 Poder Executivo 4" 39 P. acrescentado, 110 capvl do art. 39 da Constituiçllo FedctaI, após a cxpressllo 'regimes jurldicos AS
diferenciados para os seU!! servidores', o vocábulo 'instituin'lo', passlIl1do o dispositivo a ter a seguinte
redação:
·Art. 39 A Uniilo, os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios poderilo adotar, no âmbito de sua
competência, regimes jnrldiros diferenciados para os seus servidores c instituirllo planos de carreira para
os servidores da adminislraçilo pública dírcta, das autarquias e das fundações públicas'.

26 42 JoooMelll!o PFL SP 4" 39 Instituir regimes jurldicos difetblciados para os servidores públicos de acordo com as disposições do AS
Nela . Estatllto Geral do Serviço Público, que conterá parâmetros mlnimos que elenea.

26 S4 Laura Carneiro PFL RJ 4" 39 novo Dar C<JII1petência aos Estados, ao' Municlpios e ao Distrito Fodcral para dispcrem sobre o regime único, AS
41 plano de c"rreira e estabilidade dos seus servidore., obedecido o disposto nos §§ 2° c 3° do art. 39,

renumerados na fonna desta Emenda 54.

26 53 Euler Ribeim PMDU AM 4" 39 Modificar o caput do art. 39, que passaria a ter a seguinte redaçilo, basicamente idêntica à da PEC: '{\ AS
União, os Estado., o Distrito Federal e os Mtl11icipios poderilo adotar, 1IO âmbito de sua competi!ncia,
regimes jurídicos difL'rcnciados parn seus servidores e deven'l<J instituir planos de carreira para os
servidores da administraçllo pública direta, das autarquias e das ftl11dações públicas'.

26 20 Gérson Peres PPB I'A 2",4",6°, 39 Detenninar que a Uniilo os Estados, o Distrito Federal e os Mtmicipios instituam, no âmbito de sua AS
7°,8'''. competência, regime jurldico de na\un.-za estatutária e planos de carreira para os sen'Ídorcs ocupantes de
II el2 cargos públicos na admillÍstrnçilo direta e nas autarquias.
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Manter o regime jurldioo únieo" I RJ
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ltJImpedir a inslihução de regíl1lCS jurídicos diferenciados no serviço público,

IJctenoi"'lT Ijue a Unillo. os Estad~•• o Distrilo Fc'<!eral e os Mwucipios in'1Jtuam, no Nnbilo de ';ual AS
competência, os n:gimc~ Juridicos c os pJW10S de carreml a que se subtnt..1erão os scrvidore.'i da
administração pública direta das autarquias e das fundlu;õcs públicas federais.

Íi substituldo, no "caput" do art. 39, da Conslttuição Federal, o vocábulo "inslttuirão" pela exl'fCSsaol RJ
"podemo adotar" (regimes jurldicos difen:nciados)

1;l.'h fliiil1~H rC!!-JIlll: iurhh~\l dl1i.~rclI~httlll tIu" ..:nll'j,~!-!.l\h, ... ,I..: 1I111tf.1\1'~S públu....J) t~ .11 <JJnuD1straçàu \hrctal }\'S
c ,ua,lrtjuieJ. obscrva\llls tIS ptuâmclrus 4u~ ('Icn~a 11.1$ alil1~.b ".... usque l'g", ~CgUIl1tt,·,';

ilJ 11.1 atlollnblr;ll;àu dlfcla c autãrquIl.J, CXI'f\:Ícíll l"~ÇlllSI\';lInl·IlIt.· ,te :tlribuiçõc:; de UpOIl' atlmüuslfillivu
pllllpCrat;HlJli.ll~ hl ~.mnHi<t dI! I)p()r(UtudaJt:~ tgu;'lÍ~ p~ua \tdllu-::,,,,,:Su~ d rL~nnam~nh'l em car.llcrtl~mpurúriu

slIllIcnlc para dti\'iJad\!'5 de nalurc/.a cmcr~clldal c tr.IIlSlt;IClil, clifllxllkaJol5 em ICI, 4;11111 tIUf:l,ã\1 m:íximil
Ih: tlll!"; i1Ilil'i. VCtl.iJ.1 .1 prurrllg'h'lãu; dJ ;tfJst.1lI1cutP. auh:.s til! lL"COHl. de cmprct!-;Jl.1\lS aJmiltl.hl!\ CI.\U\ 1'r3N

~l.."l'hl '- llçl1l1S~ll de '\crvIl.1orcs ,ub1l111dllS scm pr:lh1 JctClTIllll'll..lo ê t1hri~aluridment~ Il1l1ti\'ada.. pN
Insuh~ll:lh';HI de llcs!Jmpr.=llhu. 131tH f.T'Hê uu rt1r (fitêrJn~ .k' tlfl.1l'm l,."Cunótnka.. l1hJcttvamL'Ule

tlCtl\tl!1!'tr:llin", aS<l,cgur.,~b.\unp-.)rcialhl>ule 1101 C:;1.,llh;1 lhl"; t1t:1l1l1IJuS c a i15,l\Jst~nL:J.I, qu~uhl'1 CXI~tcnh.:-. d...
L'nthl;ltl~ rcprc$Cntaliv•• dllS CU1pr~g;Jd'IS pubhL"llS Uu rC'ipcdlVu PHh'::CS.Sl'; c) t:51ahcll,."1,;Jll1cllh) de
IIllh.'UU.I"ãl' par", os t1cnulhius oU .1.1~stJ.dv~ pur \Ulltt\(1S J...:. \lr\km \."\;l1uulnu.:a a hasç l\C In a.·ll (dC7 por
Lcnhl) da rcmuJ1crac;àu pur mih; de s'-"f\'i~u prcsl.,tfu tlU pllr Ira.;àu superior a 15 (quinze) dias; fi pruihição
,Ie nm'\I:, atfrnissõc:-., nu cas() de Jcmls.~ãl} !lU alil5tamcllhl pur motl\'o de unlctn c~t.lnÜmiC3, para
\h:l\l.'"mpenlw tias alnhui"'llcS imputadas .It'S t.il."militlus \lU al"lsl.ll.hlS.. pnr períutlo de. nu minimu 4 lquatro)
iLn\l!\ apús u últimu afastamcnto nu dl'nlis$àu; g) sempre quC' :t ativiJatle cn\'ul\'lua nãu s~ revestir l.1e
caráte", IranSl!"rio, extensão Jo dls!",.to no art 7", IV, VII, VIII, IX XII. Xlii. XV. XVI. XVII. XVIIl,X~,
XXI. XXII. XXUl, XXIV. XXV. xxvm, XXIX, XXX, XXXI ""l1l'Jlr~iuilo de outros dlTeitos "s5<'gufll " ,•••.
pdo It..-gishulor onhmirio.-c ndoç.l0 UO sist~l11a de l':ll1l!illl ~.

Suprimir Jo ""pu. do "" 39 da Constituição, a expressão "os Estados, o Distrito Federal e osl RJ
Municlpios", aplicando-se • referida nUl1llll apenas li esfera federaL

Possibilitar opç!o pelo regime a que se subordinam, na data da pubhcaç!o da Emenda, os servidores dasl RJ
fundações públicas e da administração direta oU aatárquica, quando exercerem atividades de apoio
administrativo ou operacional absorvilUlS pelo regime a que se refere o inciso IX do art, '31, com a
redaçoo proposta pelo Deputado Gérson Peres, na presente Emenda n" 20 (regillle jurldico diferenciado dos
empregados das fundaçõcs publicas e da admini'1ração direta e autárquica)"

I '"~,...
1,1{

i7

39

39

]9

39

39

novo

["

4'

4"

4"

~"

.d.:
~ •j I

4'"

'""o
II t: 12

:;·1 I'

2°,4",6",
7",8".

I1 e 12

RJ

ti

HJ

,",\

PA

RJ

DF

• 1'1,

I'SIl

PDT

PPIl

PFL

PCdull

[ !.

24 IAkXlUldre
Cardoso

57 IAgudo Que"",

00 Il'oder Exe<:utivo

.1 1 111,;I .. h; "1\.:,

45 IMilo Teixeira

54 ILaura Carneiro

20 IGérson Peres

11."'111· j".1I1 ....
.1.1 ·',\ll,.lH.

). I: n"

i

26

26

26

26

26

26

I.."..

26 20 IGérson Peres PPIl PA 2",4",6",7
o,sa

l

II e 12

no\'o Possibilitar csllmulos finaoeciros para adesão dos atuais oervidorc. ao regime a que se refere o inciso IXI RJ
do llrl" 31, com a redação proppsta pelo Deputado Gérson Peres na presente Emenda n· 20 (regime juridico
diferenciado dos empregados das funda<;õcs públicas e da administra<;!o direta e aUtárquica)"

26 24 IAlexandre I PSB
Cardoso

RJ ~" 39 novo Vedar no lISO da competência de que trata o cap..r, o estabelecimento de re8il1les jurldioos diferenólldosl RJ
para servidores da adminiSlrllÇão direta ou para servidores integrontes do quadro de pessoal permanente de
moa mesma aUf8!lluia ou fundaçoo;

26 51 IJ"ljues Wagner I PT !lA 4" 3
'
) Manter regime jurldico (mico" RJ

26 23 IMaria Laura I PT DF 4" 39 !.lctL'llllinar que a U:lião, F_,tados, Distrito Federal e Municlpios instituirão, no âmbito de sua competêneia,l RJ
regillle jurldico único e planos de carreira para os ""mu"res da administrllÇW> direta e dos entes de direito
públíco da admini.traçilo indireta"

28

28

00 IPoder Executivo

00 IPoder EXCt,'utivo

6"

f>G

39

39

2'

2°

Ê acrescentada após o vocábulo "aervidores", a expressão "titulares de cargos e funç/les públicas", aos
quais se estende direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos no art" 19 da COIIstituiçoo"

É mJprimida a rcmiss!o ao inciso VI do art. .,. (irredutibilidade do salário) como direito do servidcr
público"

AS

AS

ril
Ci
~,
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~



CÓ Emen Primeiro Partido m' Art Dispositivo da
di da Subocritor da ConstituiçAo Federal Objetivoffexto da PEC 173195 Po
go N" (Dep.) PEC li

Art. § Inc. AI. çIo
28 00 Poder Executivo 6° 39 2° É .""",centada, na parte fmal do § 2° do art. 39, da CcnstiluiçAo, Opô' o mnisslo ao inciso XXX do art. AS

7", a cxprcs!Ao "ressalvada, nesle último, a vcdaçlo ao estabelecimento de critérios de admisslo por
motivo de idade", passando o dispositivo a vigOfllf com B seguinte redação:. "Art.39....................................................... § 2° Aplica-se aos servidores titulares de cargos e funções públicus o disposto no art. 7", IV, VIl, VIU, IX,
XD, XID, XV, XVJ, xvn, xvm, XIX, XX, XXD, xxrn e XXX, ressalvada, neste úllimo, a vcdaçlo ao
cslabel..:imcnto de critérios de admissOO por motivo de idade".

28 42 JoaoMelJao PFL SP 6° 39 2' Manter a redaçJo do dispositivo da PEC sobre apli<:açlo dos direitos do. trabalhadores aos titulares de AS
Neto cargos e ftUlçõcs públicas, excluind<>-se apenas a previsão ali contida para se estabelcecrcm critério. de

admissilo por motivo de idade (art. 7", inciso XXX da Constituiçlo).

28 54 uura Carneiro PFL RJ 6° 39 2° Aplicar aos servidores tiltdares de cargo ou emprego público o disposto no 811. 7", IV, VJ, VIl, VID, IX, AS
XD, XllJ, XVI, xvn, XVJ1l, XIX, XX, XXU, XXIU e XXX, ressalvada neste último a vcdaçAo em
dccolrêneia da exiglncia para admissão no serviço público de tempo mInimo de efetivo exerclcio
observado o limilc de idade para apooentadoria.

28 53 Euler Ribeiro PMDI3 AM 6" 39 2" Dctmninar a aplicaçilo aos servidores titulare. de cargos e funçõcs públicos do disposto no art. 7", IV, vn, AS
VID, IX, XU, xun, XV, XVI, xvn, XVID, XIX, XX, XXU e XXX, ressalvada, neste último, a vcdaçilo ao
cstabelceimcnto de critério de admissllo per motivo de idade, desde que • natmeza do ClJIgo legalmente
assim o exija.

28 22 Ivan Valenlc PT SP 6 39 2° Suprimir o 811. 6° da PEC, mantida a atual rodaçlo do § 2° do 811. 39 do COIlslituiç30, sobre a aplicação lWS AS
scrvidore. públicos civis do disposto em vàrios incisos do art. 7" da Lei Maior, pcrtínente aos direitos dos
trabalhadores.

28 5 Milton Temer PT RJ 6° 39 2' Suprimir o art. 6° da PEC mantendo os direitos sociais dos trabalhadores estendidos aos servidores RJ
públicos, na forma do atual art. 39, § 2° da Constituição.

29 46 Miro Teixeira PDT RJ novo novo novo Instituir pelltica global e permanente de recursos humanos organizando planos de carreira com critérios de AS
promoção vinculados a aproveitamento em cursos <Ir apcrfeiçoorncnlo.

29 43 Matheus PDT RS novo novo novo Estabelecer, em inciso D, como diretriz de pelllica global e permanente de recuroos humanos, o AS
Scbmidt estabelecimento de indicadores de deoempenlto per selor e vincular o de>Clllpcnlto do servidor a

mecanismo variável de retribuiçilo e gratificaçilo de descmpcr~lo extcnsivel a todos os servidores públioo'.

29 43 Matheus PDT RS novo novo novo Estabelecer, em inciso I, como diretriz de pelftica global e permanente de recursos humanos, a AS
Scbmidt .. organizaçilo de todos os servidores em carreiras com classes e critérios de promoção vinculados a

aproveitamento em cursos periódicos de aperfeiçoamento ministrados por escolas do governo.

29 43 Matheus. PDT RS novo 39 novo Detmninar que a Uniilo, o. Estados, o Distrilo Federal e os Municlpios adotem pelllicas globais e AS
Scbmidt permlIllCIJtcs de recursos humanos aplicadas a todos os servidores, respoitadas suas peculiaridades.

29 46 Miro Teixeira PDT RJ novo novo novo \n.stituir pelltica global e permanente de recursos humanos estabelecendo indicadores de desempenho e AS
vincular aco~o de gratificaçõcs 00 desempenho do servidor. I-

,- .. ...~ .. . ~-

29 46 Miro Teixeira PJ)T RJ noVo novo Criar, nos entes feoderados, polfticas globais e permanentes de recursos humanos, aplicados a todos os AS
servidores, sob as diretrizes que cJCIIC8.

29 42 JoIloMellão PFL SP novo. 37 novo novo Fixar corno critério para órglo de controle monitorar a estrutura e forma de gerenciamento da AS
Neto Adininislração Pública, o estabelecimenlo de critérios objclivos para a .valiaçlo do dcscmpcnJw

individual e coletivo setorial.

29 42 JoIloMellão PFL SP novo 37 novo Dar ao inciso IX do art. 37 nova redação para instituir formas de premiaçAo individual e coletiva por AS
Nelo descmpcnlto e de progressão fWlCiona!, vertical e horizontal, direito de aperfeiçoamento na carreira e

forma de acesso e articulaçilo entre as carreiras.

29 53 Euler Ribeiro PMDB AM novo .1l0VO Detenuinar a implantaçlo de planos de carreira para servidores da adminislraçlo pública direta, das AS
ADCT autarquias e firndaçõcs públicas no prazo de três anos a cootar da promulgação desta Emenda.

29 51 Jaques Wagner PT HA novo 39 novo Estruturar planos de carreira em classes hierarquizadas, obscrvando-sc exiglncia de avaliaçilo de AS
desempenho e aprovação, segundo a natureza e complexidade das atribuiçõcs dos respectivos cargos, em
c\tr$.'1s ~gpecíficos píiiu ptulnoç80.

29 30 TeIma de Souza PT SP novo 37 novo "os planos de carreira serlo estruturados em classes hierarquizadas, segundo a nalllfCZA e complexidade AS
dos respectivo. cargos, distribuldos escolonadamcnlc enlre as classes, obscriados os requisitos de
promoção na carreira para avaliação de desempenho e aprovação em cursos especllicos, na fonna da lei".

29 46 Miro Teixeira PDT RJ novo novo JJetcnninar aos entes federados a rcalocação e a rcqualilicaçlo dos servidore., privilegiando atividode...fun RJ
e programas sociais, especialmcnte oos progt1IJIlJIs de erradicoçilo do analfabetismo, de crradicoçilo da
mortalidade infantil, de suplcmcnlaçilo alimentar e de atendimento á saúde.
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29 I 46

29 I 42

Primeiro
Subscritor

([)CP.)

Miro Tcixcin;-'

~....
00
00

~s,
(;'
S·
"

COIlfücio Mouro I PMDB29 I 32

29 I S3

29 I 23

29 I SI

30111

30 I 41

30-1 41

30 I 19

30 I 1

30 I 2

30 I 41

Euler Ribeiro

MoriaLaura

Jaques Wapt:t

Simlo Sessim

Dailode
C_

Dailode
CasIro

SitlIIo Sessim

~o

Bernardino

JarbuLima

Danilode
CIISIro

PMDB

PT

PT

PSDO

PSDB

PSOO

PSDB

PMDB

PPB

PSDB

RO

AM

DF

BA

RJ

MO

MO

RJ

MO

RS

MO

3°

novo

oovo

JIOVO-
110\'O

novo

JIOVO

3·

3°

novo

37

39

39

39

93

93

40

40

37

37

\lI7

novo

novo

IIOVO

novo

VI

VI

n

D

novo

novo

ExiBir que a instituiçlo e implanl8çlo dos p1lnos de cmreira sejam diociplilllldos em lei complementar quel RJ
defllliri OI n:quisilOl pera ascemIo do servidoc nos diversos nlveis dII CIIIJdra.

DeIemti..... que os CIf!OI públicos dII UniIo e de suas entidades de direilo público serlo esInIlurados, nol RJ
Imbilo de CIdII Poder, num quedro de pessosl únitÓ, envolvendo a loIaIidade dos caIJOS e careiras.

Estrutmu caIJOS públicos dII UniIo Illn qUlldro de pesoonI único. I RJ

AuntenIar a idade dII apooenIedoria CCll1IplIllI6ria dos juizes pera '7!1 anos. 1AS

AmpIiarpn 75 anos a idade dII aposentadoria 00l11JlIIb6ria dos masistrados. 1AS

Ampliar para 75 &DOS a idade dII aposentadoria I:OII1JlIIbOria, com proventos 'pmpcrci<Jnais ao t.ompo de I AS
lCrYiço.

Aumentar a idade de aposentadoria COlIlJlUIs6ria dos oenidoJes públicos pua 75 anos. I AS

MMIcr iMpIiável a Iimi\llçlo miilima de idade pua o exerclcio de caIJOS OU funçlIes públi<:ao 11Io1 RJ
cusIeadoa pekJs cofi'es públicos.

Manler inaplicAvel a limilaçlo 1\liKm. de idllde para o exerçkio de cargos 00 fllllÇlles públicas 0101 RJ
cusIeadoa pekJs cofi'es públicos.

Ampliar pera 70 lIIlO$ a idade limite pera lltlIIlCaçlo dos juizes dos TRFs. I RJ

i
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30 I 41

30 I 41

30 I 41

30 I 41

32 I 56

32 I 56

DaniJode
Castro

Danilode
Castro

Danilode
Castro

DaniJode
Castro

Aguelo Queiroz

Aguelo Queiroz

PSDB

PSDB

PSDB

PSDB

PCdoB

PCdoB

MO

MO

MO

MO

DF

DF

novo

novo

novo

novo

8°

11

101

104

1Il

73

41

novo

ilnico

I"

1°

Ampliar pera 79llJl'lS a idade limile para noltlC8Çllo dos Ministros do STF.

Ampliar pera 70 anos a idade limile pera nomeaçllo dos Ministros do STJ.

Ampliar para 70 anos a idllde limite para nomeaç!o dos Ministros do TST.

Ampliar para 70 anOS a idade limite para norneaçllo dos Ministros do Teu.

Manter a estabilidade do servidor público na fill1tla da redação atual da Constituiçilo Federal.

Manler a alual fónnula de estágio probatório

RJ

RJ

RJ

RJ

AS

AS

ri1

;.
R'....
~



C6 Erncn Primeiro Partido 1JF Art DJ~lX}sI1IHl d'l
di da Subscritor da Con:ilituiçãn Federal Objeti\"llflexto da I'EC' 173/95 1'0
go N" lfJcp..l 1'1'(' si

Arl § 1111: AI çilo--.12 54 Laura Carncuu 1'1'1. RJ 8" 41 i\S'>CgurAf que os ser\'idorc~ nOIDeadu'\ L"lll \'jrtude de concurso púhhco süo cstA\'ClS após dois anos de AS
ctctivo t!xcrcicio.

32 53 Euler Ribem, I'MIlIl AM 8" ,1) l>Ctcnninur que ~o estáveis após cm~o 3J1tlS de cfcli\o c:xcrdcio 05 scn'll.1orcs nomcrll.lns a conlllr da datD AS
da prumulguçilo dest., Emenda para os cargos de provimento efelivo em virtude de c.oncurso puhlico

J2 53 Eukr lbhciru I'MIlII AM 8" ·11 novn Tomar oh1il'nI6ria a suhmisl!Üo de avaliação periód,"" e c'J'Cclfi<:a de desempenho, por comtssâo AS
c;onstituhlu túm c~sa finalidade, de servidor que anula Ililo tenha cmnpletaJo cstá~io probatório, como
condição para aquls'çilo da eslllhilidadc.

32 53 Euler )libe"o I'MIJIl AM II novu ASsegUrJf aos servidores nomeados para cargos de plOvimento efetivo em \'Irtude de l:OnC1UsO puhlu:o, em AS
ALX'"l exercício à dnta tia promulgaçilo d\..'Stn Eml.~lda. n cstflgiu probatório pelo pt.'TÍodo de dois anos pala a

41 aq.tisi,·ilo da eslnbilidade.

32 52 Amoldo f'aTlt1 PI'B SI' 1I nuvo AS~t.:gunu nus ~r\,jdl1rcs cfch\os cOlltursadu~, em cxercí":ltl :i data da promulgaçlio da EUlcnJa. o estágio AS
de Sá prohatório de Jnis unos pmn aquisição dn csla\liliduUc

32 20 Gérson Peres I'I'B 1'A 2",4",6", 41 novo Estabc:It.""1.:CI fi obrigatoriedaJe Je snbnus:illo do servidor nomeado PUIU &;arg.o clêti ...·o â ílvaIHu;~o pt...·Ilódicu c AS
7",8'" eS(l<.'Cilica de descrnpenho por comi,:;ilo inslitnlda pam essa finalidadc, llntes de completado o e.tágio

11 c 12 prohatório, como condIção para aquisiçno da eSlllhi1idade

32 20 Gér:rou Peres I'I'Il I'A 2"o4"F', 41 lktcnninar que após cnh':O tinos de cfclÍ\'o c\.crdcin se tOIJlem c;itã"cis os scn-idtln.:s nomeados pam AS
7''.8', lI, cargos ue provimento efetlyo cm virtude de conCUf:;O puhllco. só poUcntlu ocorrer perda de cargo m.."S casos

e 12 que e)cnca.

32 51 laques Wagllc'f FI" [lA 11 00\'0 Asse~urar aos servidores concursmJo.'i em cxcrckJO fi tlutu da promulgação da Rlm.onda e~1ugio probatório AS
pt;lo pcriooo de dois anos para aquisição de estabilidade.

32 17 Celso nllniel YI SI' 11 novo Assegurar aos servIdores nomeados para CBr!!"S de provimc~lto efellvo em virtude de Cllncurso público que AS
ainda não tenham adquirido a estabilidade na dala da promulgaçilo da Emcndn es!ãgill probatório pelo
período de dois anos para a aqmsição da cslllbilidade .

32 17 Celso DUI,iel 1'1 SI' 8' 41 nm'o Esmbelecer a obrigaloriedade, UIltes de complellldo " estágio probat6no, e como condição pura a "'Iuisiçilo AS
da estahihdade, da submissão do serVidor nomeado para cargo efetivo à avaliação conclusiva e
especifica de desempenho por comissilo institnida para essa finalidade.

32 51 laques Wagner PT llA 8' 41 novo Tomar obrigat6rio, antes de completado o estágio probat6rio, c como condição pura a aquisição dn AS
estabilidade, a submissilo do servidor nomeado paro cargo efetivo a avaliaçilo conclllSiva e especifica de
desempenho por comissilo iastitulda pura essa finalidade.

3Z 00 Poder Exccutivo 8" 41 4" "f obrigatória, antes de completado o estágio probatório, como condição para a aquisição da estabilidade, RJ
fi submissilo do servidor nomeado pura =go efe!ivo a avaliação periódica e especftica de des<:mpenho por
comissilo institnlda para eSM fmalidade."

32 00 Podc'f Exccutivo 8" 41 "Silo estáveis após cÍllco anos de efetivo exercicio, os servidores nomeados para cargos de pr,/?;t)loI~
efetivo em virtude de concurso público, só podendo ocorrer a perda de cargo:" ,.'

.. .. .
32 00 Poder Executivo 11 "I, assegurado aos servidores nmneados para eargos de provimento efetivo em virtude de CO!lC= RJ

público, em exercicio à data da promulguçilo dcsla Emenda, o estágio probatório pelo periodo de dois anos
pura a aquisiçilo da eslllbilidade."

32 42 loiloMellilo PFL SI' 8" 41 novo Instituir comi~silo peru avaliaçilo peri6d1ca e espedfica de desempenho de servidores em cslágio probatório RJ
Nelo nomeadoa pala curgo efetivo, como condiçilo para aqlúsiçilo de estabilidade.

32 42 lollo MeJlão PFL SI' 8' 41 Allerar a redaçilo do dispositivo proposto pela PEC para condicionar a perda do cargo a procedimento RJ
Neto previsto 110 es\lltuto da carreira.

32 42 loãoMellão PFL SI' I1 novo Manter I r<daç!o do art. 11 da PEC, norma tnillsitória refC'fCllte ao estágio probat6rio de servidores em RJ
Neto ADCT exerelcio na data de promulgaçio da Emenda.

32 52 Arnaldo Faria PPB SI' 8" 41 Alterar o tempo de efetivo exerclcio exigido para "'Inisiçilo da estabilidade por servidnr publico RJ
de Sá concursado de dois para três anos.

32 27 Alexandre PSB RJ 8" 41 Manter, com a supresslo do art. 8"dn PEC, a reduçilo ntnal do art. 4 I da Constituição. RJ
Cardoso

32 51 luquca Wagner PT BA 8" 41 Fixar I cslabilidadc do lICIVidar após três anos de efetivo exercieio no cargo, após nomeação em virtude de RJ
00llCUn0 póblico,

32 17 Celso Daniel 1'1' SP 8' 41 Fixar em Ires anos Operlodo de cslágio probatório, s6 podendo ocmTcr a perda do carg<> nos casos que RJ
elenca,
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Có Emen Primeiro Partido UF Art Dispositivo da
di da Subocritor da Constituiçilo Federal Objetivoffexto da pEC 173195 Pu
ao N" ([)CP.) PEC si

Art. § ItlC. AI. ÇIo
33 0lJ Poder Exc<:Utivo 8" 41 novo Perda docnrgo: 'I • em virtude de ocnknçajudicial transitada em julgado;' AI'

33 54 I.aura Carneiro pFI. RJ 8· 41 novo Estabelecer, como hipótese de perda de cargo, a ocntença judicial transitada em julgado. AI'

33 42 Jollo MeUoo pFL SI' 8" 41 novo Manter a sentença judicial transitada em julgado como uma das condições para perda do cargo. AI'
Nelo

33 53 Euler Ribeiro 'PMDIl AM 8" 41 novo Detenuiuar, como hipótese de perda de cargo, a sentença judiciallransitada emjulg""o. AI'

33 20 Gér90ll Peres PpB pA 2°.4\"'6~_ 41 novo Estabelecer a perda de cargo em virtude de senlença judicial transitsda r'" !"J~o,fu AP
7",8",11

e 11

33 J7 Celso Daniel pT SI' 8" 41 novo Estabelecer a perda do cargo etU virtude tk senteuça judicial trllDsil•.Jc, em julgado. AI'

33 SI Jaques Wagner PT RA 8" 41 novo Manter como hipótese de perda tk cargo a senleUÇa judieial i "'" Ih! l" emjulgado. AI'

34 0lJ Poder Executivo 8" 41 novo Perda do cargo: "fi • por desídia, improbidade ou qualquer ,"!\l.1 bit. grave, apurada mediante pmcesso AS
aduúnistrativo cru que seja assegurado o coutraditório e a ampla <lefe",,"

34 42 Jollo Mellão 1'1'1. SI' 8" 41 noVo Estabelecer a desldia, improbidade ou qualquer falta lU",e. apuradas mediante processo admmistrativo, iE
Neto tIU fetnla prevista uo EstaMo Geral do Serviço Púhlico, assegurados o conlraditório e a amPla"

como condições pera perda de cargo. ../

34 54 I.aura Carneiro pFL RJ 8· 41 novo Estabelecer como hipótese de perda de cargo a desídia, improbidade ou qualquer outra falta grave, AS
aparadas mediante processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

34 53 Euler Ribeiro PMDB AM S· 41 novo Dc\erminar. como hipótese de perda de cargo, a desídia, a improbidade ou qualquer outra falta grave, AS
apuradas mediante processo administrativo em que sejam assegurados Ocontraditório e a ampla defesa.

34 20 Gérsou Peres ppB pA 2C',4°,6°, 41 no'l/O Estabelecer a perda do cargo por desídia, improbidade ou qualquer outra fulta grave, apuradas mediante AS
7",S·,11 processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

e 12

34 17 Celso Daniel pT SI' 8" 41 noVO Estabelecer a perda do cargo em virtude de de.filia, improbidade OU oulra falta grave prevista em lei, AS
aparadas mediante processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

34 51 Jaques Wagner PT BA 8" 41 novo Estabelecer como hipótese de perda de cargo a desldia, improbidade ou outra falia grave prevista em lei, AS
apurada mediante processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa .

34 61 Pimentel pSDB CE S" 41 noVO Remeter ã reguIamcntaçilo por lei ordinária os casos de perda de cargo de servidor público estável por RJ
Gooles desldia, improbidade ou qualquer outra falta grave.

35 0lJ Poder Executivo 8" 41 IlQVO Perda do cargo: "ID • por insuficiência de desempenho no exerclcio de sua.~ funções, apurnda mediante AS
processo administrativo especifico em que seja assegllIlldo o contraditório e a ampla defesa;"

35 42 Jollo Mellão PFL SI' S· 41 noVO Estabelecer a insuficiência de desempenho no exercício das funçõcs, apurada mediante processo AS
Neto administrativo especifico em que sejam assegurados o conlraditório e a ampla defesa, como uma das

condições para perda do cargo.

35 53 Euler Ribeiro PMDB AM 8" 41 novo Detenninar como hipótese de perda de cargo a insuficiêncio de desempenho no exercleio de suas funçõcs, AS
apurada mediante processo administrativo especifico em que sejam assegurados o contIllditbrio e a ampla
defesa.

35 20 (rerson Peres pPB PA 2·,4·,6·, 41 novo Estabelecer a perda do cargo por insuficiência de desempenho no exercício das funções, apurada mediante AS
7",S·, processo administratiVo especifico em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.
II el2

35 51 Jaqucs Wagner pT BA 8" 41 noVO Estabelecer como hipótese de perda de cargo a insuficiência de desempenho uo ex"",lcio de suas fWlÇÕCS, AS
apurada mediante processo de avaliaç!o de desempenho regular e periódico, em conseqllência de JlfOCCS""
administrativo simplificado em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

35 17 Celso Daniel pT • SI' 8· 41 novo Estabelecer a perda do cargo por insuficiência de desempenho no exercleio de suas funções, apurada AS
mediante processo de avaliação de desempenho regular e periódico, em consequência de JlfOCCS""
administrativo simplificado em que sejam assegurado. o contraditório e a ampla defesa.

35 45 Miro Teixeira pDT RJ 8· 41 oovo Retirar lia PEC • hipótese de dcmiss§o do servidor por insuficiência de desempenho, pela oonno prevista RJ
para o artAl, mda PECo ...
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C6 F.- l'riIneim PMido UF Art Dispositivo da
di • SubKritDr da ConstituiçBo Fedcnll Objetivoffexto da PEC t73195 1'0
&O N" (Dep.) PRC si

Art § Inc. AI. çJo

35 "I s.JomIo CIUZ PSDB RR 12 41 novo novo no Vedar que se aplique aos !lCrvidores públicos federais que li data da Emenda deoenvolvam atividades RJ
va !ransferida., pela Unilo a seus ex-Tenitórios n perda de cargo por in"Uficiancia de desempenho, mantida a

redaçlo da PECo

35 61 Pimentel PSDU CE 8" 41 novo Remeter à regulamentação por lei ordinária os caS<JS de perda de cargo de servidor público estável por RJ
Gomes insuficiência de desempenho.

)5 49 Salomão Cruz PSDB RR 8· 41 novo Suprimir a Jupótese de pcrda'de'cargo por insuficência de desempenho, prevista na PECo RJ

35 51 J"'Iues Wa8D"f PT BA 8· 41 novo A=gurar ao servidor estAvel desligado do serviço público por ulSIlficianci. de desempenho indenizaçfto RJ
na fOnDa e gradaçlo previstas em lei.

35 17 Celso Daniel PT SI' 8· 41 novo Estabelecer que ao servidor estAvel desligado do sen"Íço público por insuficiência de desempenho será RJ
assegurado indenização, na foona e gradação previstas em lei.

36 ti Milton Temer PT RJ 8· 41 novo Suprimir o § 3· do art. 41 da Constituição, com • redaçlo da PEC, que toma inaplicável o desligamento AI'
por necessidade da administração de servidor estável que desenvolva .tividades exclusivas de Estado.

36 ti Milton Temer PT RJ 80 41 novo SupritnÍf o § 2· do art. 41 da Constituição, com • redação da PEC, que veda • criação da novo cargo, por AI'
quatro anos, para as mesmas funções do cargo extinto, quando o desligamento do servidor ocorrer por
ne<:essidade da administr~ao pública.

36 00 Poder Executivo 8· 41 nono Perl!a do cargo: "IV - por necessidade da adnúnistração públka, visando. redução ou reestrutur~ão de AS
quadros, bem como a adequação ~les aoslimiles fixados com base no art. 169, observados os critérios de
desligamento estabelecidos em lei complementar,"

36 28 Paulo Gouvêa PFL se 8· 4J novo Detenninar que a perda de cargo por necessil!ade da adnúnistraç!!o pública deverá observar critérios de AS
desligamento estabeh,eidos em lei complementar, que assegurem impessoalidade e objetividade 118 escolha
dos servidores a serem desligados e • precedência nos desligamentos dos servidores não estáveis dos que
conlarem menor tempo de serviço publico, dos menos idosos, dos solteiros e dos que tiverem menos
filhos.

36 15 Régisde PFL SI' novo 41 novo Aplicar a exonerução por excesso de quadros somenle aos senidores sJrnitidos a partir da promulgação da AS
Oliveira Emenda, ressalvada. Iúpótese de atender aos limites de despesa de pessoal estabelecida no art. 169 da

Constituição, até 31 da dezembro de 1998.

36 28 Paulo Gou.é. PFL se 8· 41 novo novo Estabelecer como condição poro desligamentos por necessidade da adnúnistraçilo, que deverilo ser AS
precedidos da realização da programas de incentivo à exoneração voluntária.

36 15 Régis de PFL SI' novo 41 novo Determinar que a exoneração por excesso de quadros só seja admitil!a mediante indenização, na fonna e AS
Oliveira gral!ação estabelecidas em Jei, devendo obedecer a critérios objetivos e implicar a extinção automática do

cargo ocupado pelo servidor.

36 28 Paulo Gouvêa PFL SC 8· 41 novo Estabcl= que os desligamentos por necessidade da adnúnistrução pàblica destinados à adequação de AS
quadros aos limites fixados na fOlIIl' do art. 169 ocorrerilo sob as condições que menciona. ..., r.a-.-

36 28 P.ulo Gouvéa PFL SC 8" 41 novo Determinar que, quando o desligamento do servidor ocorrer por necessidade da adnúnistrução pública, o AS
cargo respectivo ~á considerado extinto, ficando vedadas, por cinco anos, a criação de novo cargo para .s
mesmas funções e • adnússilo do pessoal, a qualquer titulo, para • área ou setor em que se efetivou o
desligamento.

36 42 João Mellão PFI. SP novo 41 no\'o Condicionar a cxoneruçilo por excesso de quadros ao prévio desligamento de servidores não estAveis, não AS
Nelo - concursndos e dos servidores em1:SIágio probetório.

36 16 Régisde PfL SI' novo 41 novo Determinar qne as e~oneraçõespor excesso de quadros incidirão sobre servidores nao concursados ou que AS
Oliveira nao alcançaram ainda. estabilidade na atividade ftmcional objeto da redução dos quadros.

36 16 Régisde PFL SI' novo 41 novo Determinar que a exoneração por excesso da quadros deverá prever indenização, na fonna e gradação AS
Oliveira . estabelecidas em lei, obedecer a critérios objetivos e implicar a automática extinçilo dos respectivos

cargos, vedada a recriação do cargo e"1into ou de qualquer outro cargo ou emprego com atribuiç1lcT'
semelhantes durante o per1t•.k> de quatro llOO', a eontar do de.ligamento.

36 42 JuãoMellão PFL SI' 8· 41 novo Estabelecer a damiss&o por necessidade da adnúnistração pública, consubstanciada em ato de AS
Neto gerenciamento relativo li reduç!lo ou reestruturaçlo de quadros, e /ldequaçlo destes aos limites

constitucionais de despesa, observados os eritérios de desligamento estabelecidos em lei complementar,
como uma das COlI<Iiçlles para perda do cargo.

36 16 Régi.de PFL SI' no\'o 41 novo Aplicar a exooeração por excesso de quadros somente aos servidores admitidos a partir da promulgação da AS
Oliveira Emenda, ressalvada a lúp6tese de atender aos limites de despesa da pessoal estabele<:ido no art. 169 da

Constituiçfto, até 31 de dezembro de 1998.
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C6 Emen Primeiro PartIdo til' Art IlJ'1'Osihvo da
di da SUb,;crilor da Conslilll1ç~u F",lerul Objetivorfexto da I'EC 173/95 1'0
go N" (De!'.] I'I~ si

Art. § Inc AI ção

36 15 Régls de I'FL SI' novo 41 110VO Detenníl)llf que as exonerações por ehce"",, de qnlulros incidam sobre seT\·iJjores não concursados ou que AS
OliveIra não alcançaram ainda a estabilidade na atividade funcionul. objeto da redução de quadros.

36 53 Euler Ribeiro l'Mnl.l AM \\,. 4\ mwo Delenninar. 00100 hipótese de perda de cargo, a necessidade da administraç~o pública, visando a redução AS
ou reestrutureçffo de quadro~, bem como 8 adequaçilo deste~ aos limites fixados pelo art. 169 da
COllstituiçilo. observudos os crilérios de desligamcnto estabelecidos em lei complementar.

36 25 Alexandre I'SB RJ 8" 41 novo Ixtcnninar que, na perda de cargo por necessidllde da administração pública visando à redução ou AS
Cardoso rees!mturaç~o de quadros, bem como 8 udequaçllo desles aos limites fixados com base no art 169. serão

observados os critérios estabelecidos em lei complementar e resguardados os servidores adroitidos até a
data da promulgação da Emenda,

36 8 I~on Soares I'SIJIl Mli li" 41 novo IMcnninirr a observãncia dos ",,'guintes principios quanto ao desligamento por necessidade da AS
administração: I • adoção de crit~rios objetivos; 11 • garantia de indeni7.llção ao servidor, nu forma e
gradação estabelecidas em lei; 1Il- extinção automática dos respectivos cargos, vedada a recriação do cargo
extinto ou de qualquer outro cargo ou emprego com atribuições semelhantes durante o potíodo de quatro
anos a contar da data do desligamento.

36 S Edson Soares I'SDB MO S" 41 no\'o IXterminar a observãneia da segninte ordem preferencial no desligamento por necessidade da AS
administração: I • litulare.. de cargos uu funções de confiança qne n!o ocupem simultnneamente cargo de
provimento efetivo; Il • ocupantes dos empregos públicos; III - ocupantes de cargos de provimento efetivo
não estáveis, que tenham sido investidos sem aprovação c-m concurso público de provas ou provas e Iftulos,
com amparo nas dispoSIções constitncionais, e na legislação vigente à época da investidure; IV - OCIIpanleS
de cargos de provimento efetivo. com ingresso por meio de concurso público, em estágIO probatório,
plllCooendo-sc inicialmente ." desligamc~ltoem lIreas ou setores escollúdos para a redução dos respectivos
quadros.

36 49 Salomão ClllL I'SDIl RR li" 41 novo Determinar que ao servidor esLivel desligado do serviço público por necessidade da admirústração pública AS
será assegureda indcni7.ayão. na foona e gradação previstas em lei.

36 S Edson Soares PSDIl MO 8" 41 novo Aplicar o desliganlCllto por necessidade da .dmmistração somente aos servidores admitidos após a AS
promulgação da Emenda. observadas as condiçOcs, os princlplos e a omem que especifica.

36 49 Salomão Cnu I'SDIl RH 8" 41 110\'0 IX1erminar que a porda de cargo por necessidade da admirústração pública. visando a redução on AS
reestmturação de quadros, deve se adequar aos limites do art. 169, observados crilérios de desligamento
fixados em lei complementar.

36 S Edson Soares PSDB MO S" 41 novo Estabelecer qne o desligamento por llOO.'Ssidade da administração poderá ser aplicado aos scrvidoces AS
admitidos antes da promulsação da Emenda, apenas para adequação doa quadr"s de pessoal aos limites
fixados no art. I69 da Constituição, e somente até 31 de de7.embro de 1998.

36 6 Mlltol1 Temer PT RJ 8" 41 novo Suprimir a remis.são ao inciso IV constnnte do § I" do art. 41 da Constituição, com a rodaç!o da PEC, que AS
( prevê o desligamento de servidor por necessidade da administração pública. visando à redução ou

reestl1ltureçilo de quadros.

36 6 Milton Temer PT RJ 8" 41 novo Snprimir o inciso IV do art. 41 da Constituição, com a redação da PEC, retirando o desligamento de AS
servIdor por necessidade da administração pública, com vistas à redução ou reeslrulurllÇão de quadros.

36 51 laqnes Wagner PT IlA g" 41 Suprimir o inciso IV do art. 41, com a redação da PEC, pertinente à ponla de cargo por necessidade da AS
administraçlo.

36 00 1'O<k'l Executivo 8" 41 3" "Ao servidor púplico estável que: em decorrência das atribuições de seu cargo efelivo. dcsenvol.. RJ
atividades excllLsivas de Estado, dofmidas em lei complementar, cujo exercicio exija garantias especiais
~ontra a perda do cargo. nllo se aplica o disposto no inciso IV."

36 00 Poder Executivo s" 41 2" . "Quando o desligamento do servidor ocorrer co", fundamento no ineiso IV (por necessidade da RJ
administraçlo) o cargo respectivo será considerado extinto, ficando vedada a criação de novo cargo parn as
mesmas funções durante o perlodo de quatro anos. "

36 00 Poder Executivo 12 "Aos servidores públicos federais que, à data da promulgação d.,,1a Emenda, desenvolvam atividades IÚ
transfcridas pda União a sellS ex-Tenitórios nllo se aplica o inciso IV do art. 41."

36 45 Miro Teixeira PDT R.l so 41 novo Relirar da PEC a hipótw: de demissllo do servidor por necessidade da Administraç!" (exces41..P.L
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CÓ Emen Primeiro Partido UF Art Disposillvo da
di .da Subscritor da Constituição federal Objetivoffexto da PEC 173/95 Po
go N" (Dep.) PEC si

Art. § blC. AI ção

36 42 Jollo Mellão PFI. SI' 8" 41 110\'0 Extinguir c cargo ocupado por servidor desligado por necessidade da administraçilo e vedar a criação de R}

Neto . novo cargo ou em18ogo público com atribuições semcU,antes por um período de quatro anos.

36 - 7 Régis de I'FI. SI' 8" 41 no\'o Acrescenlllr à parte rmal do inciso N do arl. 41 da Constituição, com a redação da PEC, a expressão "c R}

Oliveira rcspcitut!m. os direitos adquiridos".

36 15 Régis de PFI. SI' novo 41 novo Vedar, na exoneração por excesso de qlUldros a fC<Tiução do cillJ!o exllolo, de emprego 011 fWlções com RJ
Oliveira atribllições semelhantes pelo perlodo de quatro anos, contados du dalll de desligamento derutitivo do

servidor, sob pena de nulidade do ato exoneratório e punição da autoridade por ele responsável por
improbidade administraliva, nos lermos <1., lei.

36 28 Paulo Gouvêa I'FI. SC 8" 41 no\'o novo Eslllbekcer que o desligamento por necessidade da administração d<-pende de prévio exame, pelos R}

Trihunais e Conselhos de Contas, do demonstrativo referido no § 4° do art. 169 proposto pela Emenda n°
29 do Deputado Paulo Gouvêa.

36 42 Jollo Mellão I'FI. SI' 12 novo Manter redaçilo do art. 12 da PECo não aplicaçilo da hlpóle8e de perda de cargo por nccessidade da R}

Neto ADCT admiuistração pública aos sen'idores públicos federais que, na data da publicaçilo da Emenda, exerçam
atividades transferidas pela Dnifio a seus ex-Territórios.

36 42 JolloMellilo I'FI. SI' 8" 41 novo Exduir os servidores enquadrados nas funções essenciais de Estado da hipótese de desligamento por R}

Neto necessidade da administraçilo.
36 . 28 Paulo Gouvêll I'FI. SC 8" 41 novo novo Estabelecer como condiçilo para desligamentos por necessidade da administração, '1"" somente poderllo R}

ocorrer quando, na média dos últimos seis meses, os limites forem ultrapassados.

36 53 Eoler Ribeiro PMI>B AM 8" 41 novo Não aplicar a perda de cargo por necessidade da administraçilo ao servidor que desenvolva atividades RJ
exclusivas de Estado, defiuidas em lei complemenlllr.

36 53 Euler Rih<'iro PMDIl AM 8' 41 novo Considerar extinto o cargo cujo tilular lenlUl sido desligado por necessidade da administração pública, R}

ficando vedada a erioçilo de novo cargo para as mesmas funções durante o período de quatro anos.

36 53 Euler Ribeiro PMDB AM 12 nOVo Não aplicar a exoneração por necessidade da administração aos servidores públicos fed<"flIis que, à data da R}

promulgaçilo desta Emenda, desenvolvam atividades transferidas pela União a seus ex-Territórios.

36 49 SaloruiloCruz PSDB RR 8"·· 41 novo Dctcrminur que quando o desligamento do servidor ocorrer por necessidade da admiuistração pública o R}

cargo respectivo será considerado extinto, ficando vedada a criaçilo de cargo para as mcSlUUS funções
durante o pedada de quatro anos.

36 49 Salomão el1JZ PSJ)B Ri{ 8" 41 nQvo Determinar que ao servidor público estável que, em uceilrrência das atribuições de seu cargo efetivo, R}

desenvolva atividades exclusivas do Esllldo, definidas em lei complemeulllr, e cujo exercício exija
garantias especiais contra a perda do cargo, Mo se aplica o desligamento por necessidade da administração
pública.

37 00 Poder Executivo 8" 41 5" 'Invalidada por seulCIIÇa judicial a demissão do servidor eshlvel, será ele reintegrado, e o eventual AS
ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenÍ2llção, aproveillldo em outro7 r-ou posto em disponibilidade, com remuueração proporcional ao tempo de serviço." _.

37 54 Laura Carneiro PFt. RJ 8" 41 2" I.lctenuinar que, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, sct1Í ele reintegrado' e o AS
evcutlUll ocuponte da vaga rccondll7jdo ao cargo de origem ou posto em disponibilidade.

37 53 Euler Ribeiro PMDI3 AM 8" 41 2" Garantir a reintegração de servidor cuja demissRo tenha sida invalidada por sentença judicial, sendo o AS
evcutual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem sem direito a indenização, a18ovcillldo em outro
cargo ou posto em dispouibilidade, com remuneroçdu proporcional ao tempo de serviço.

37 20 Gér>ou Peres PPIl 1'1\ 2",4'\6'\ 41 2" Mauter, basicamente, a atual regra ali enunciada na Constituição, qual seja: invalidada por sentença AS
7°. 8", judicial a demissão do servidor eslável, será ele reintegrado, e o eventual ocuponte da vago reconduzido ao
11 c cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, suprimida, oonl'· ·}o, a expressão

12 "S<'Ill direito u indenização" hoje existente após o vocábulo "origem".

37 51 Jaques Wagner I'T BA 8" . 41 2" Manter a atual redação do § 2° do art. 4 I da Constituição, p<"T1inente à reintegração, por dc'Cisão judicial, AS
de servidor demitido.

37 17 Celso Daniel I'T SI' 8° 41 2° Manter, no § 3° do art. 41, a regra de que tralll o atual § 2" do arl. 41 da Constituiçilo, qual seja: iuvalidada AS
por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga
rccondllZido 00 cargo de orig<m, sem direito a indL'ni1.1lfilo, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade.
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Art. § Lluc. AI. çllo-
37 42 J04oMellão PFL 81' 8" 41 2' Garantir ao eventual ocupente de cargo que volta a ser provido por l!CfV1dor estavcl, reIntegrado em virtude RJ

Neto de anulaçlo do ato de sua demíssio por sentença judicial, indenizaçlo ou sua reconduçlo ao caIgO de
origem sem indenizaçlo.

38 00 Poder Executivo 8' 41 6' 'Extinto o cargo ou declarada sua de<neces.idade. c nIo tendo sido aplicado o disposto no inciso IV. o AS
servidor est4vel f1C8lá em disponibilidade. até seu adequado aproveitamento em outro cargo. com
remuneraçlo proporcional ao tempo de serviço'

38 42 JnIoMelllo PFL SI' 8" 41 3' Assegurar ao servidor es1ável a dioponibílidade remunerada proporcional ao tempo de serviço até AS
Neto aproveitamento posterillf, quando extinto o cargo que ocupava ou de<:laiado dc"""",,ssário por terapo

dctenninado.

38 54 Laura Carneiro PFL RJ 8' 41 3' Manter a atual redaçlo do § 3' do art. 41 da ConstituiçAo. sobre a disponibilidade remunerada por AS
extinçAo de cargo.

38 53 Euler Ribeiro PMDB AM 8' 41 3' Colocar em disponibilidade o servidor estável cujo caIgo tenha sido extinto ou declarado desneceS3ário, e AS
nAu tL'Ilha sido dele exonerado por necessidade da administraçlo, até o seu adequado aproveitamento em
outro. ficando com remuneraçlo proporcional ao tempo de serviço; desde que nIo inferior a 70% dessa
remuneração.

38 20 Gérson Peres PPB PA 2°,4°,6°. 41 3' Manter, em sua integralidade, no § 3' do art. 41, a atual regra ali enunciáda na CollS\itniçlo. qual sqa: AS
r,8'. extinto o C8Jgo ou declarada sua desnece..idadc. o servidor estável ficorá em disponibilidade mnunL-rada,
11 e 12 até sell adequado aproveitamento em outro cargo. _ I-..

38 49 Salomlo Cruz PSDB RR 8' 41 3~ Determinar que. extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. e nAu tcndo sido o servidor desligado por AS
necessidade da administraçllo, ftcará o mesmo em disponibilidade, até seu adequado aproveitamento em
Olltro cargo, oom remuneraçllo proporcional ao tempo de serviço.

38 51 Joqlles Wagner PT BA 8" 41 3' Manter a atual redaçllo do § 3' do art. 41 da Constituiçllo, pertinente il disponibilidade remunerada, por AS
extinçAo de cargo.

38 17 Celso Daniel PT SI' 8' 41 3' Manter, no § 4' do art. 41, com a redaçllo da PECo a regra de que trata o atual § 3' do art. 41 de AS
Constituiçllo, qual seja, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor ficaril em
disponibilidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo . .

38 6 MiIIOll Temer PT RJ 8' 41 novo Suprimir, no f 6' do art. 41, com a redaçlo da PEC, a express!o 'e nIo tendo sido aplicado o disposto /lO AS
inciso IV', inciso que prevê. na referide /IOva redaçlo do art. 41, o desligamento de servidor por motivo de
necessidade da administraçAo pública.

38 45 Miro Teixeira PDT RJ 8' 41 3· GlII8Iltir a disponibilidade do servidor com integralidade de seus vencimentos, e nAu com remuneraçlo RJ
proporcional 80 tempo de serviço, como displle a PECo

38 55 Valdenor PPB AI' 8' 41 novo ReposiciOllBr preferenciabnente em outro cargo o servidor estável cujo cargo seja extinto ou de<:larado R1
Guedes 3' desnecessário e nAu lenha sido aplicada a exuneraçllo por necessidade da admioistraç!o, desde que ma

escolaridade seja COIlIpatlvel com o novo cargo.

38 52 Arnaldo Faria PPB SP 8' 41 3' Garantir remuneração integral ao servidor es1áve1 posto em disponibilidade devido à extinçAo de seu cargo RJ
deSil ou il declaraçAo de sua demecessidade.

39 00 Poder Executivo 8' 41 I' 'Ao senidor estável desligado do serviço público por força do diSposto IIOS incisos m e IV, será AS
assegurada indenizaçllo. na forma e gradaçAo prevista em lei.'

39 44 Matheus PDT RS 8· 41 novo Assegurar 80 servidor demitido por insuficiência de desempenho 011 por necessidade da AdministraçAo AS
Sclunidt indenizaçlo correspondente a, no mfnimo. duas vezes o valor da sua remuneraçAo por ano de efetivo

exercido.

39 28 Paulo O<JUvêa PFL SC 8" 41 novo Determinar que ao !:erVidor desligado do serviço público por força do disposto nos incisos me IV do art. AS
41, será assegurada indenizaçIo, na forma e gradaçAo jlfCvi!las em lei. observados os llegllintes princlpios:
I - a ba.. de cálculo da índenizaçAo será a remuneração do servidor, n - o valor total nAo podeIi ser
inferior ao da índenizaçAo prevista no captl' do art. 7', fCSJIa'vadas as disposiçlles especiais previsla.'l em
lei ou em acordos ou contratos coletivos de trabalho; fi - a exclusAo do servidor do quadro de pessoallica
vedada antes que se integralize o pagamento da.respectiva indenizaçllo.

39 42 J04oMcIlAo PFL SI' 8· 41 novo Assegurar indeniz&çAo ao servidor eslável desligado do serviço público, na fonna da lei. em cada caso. AS
Neto

39 53 Elller Ribeiro PMDB AM 8' 41 novo Assegurar indenizaç!o ao servidor desligado por insuficiência de desempenho e por necessidade de AS
administraçlo pública.
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Art. § Inc. AI. ção

39 43 Matheus PDT RS novo 41 novo Condicionar a exoneração de servidores, pela Uniílo, Estados, Distrito Federal e Municlpios, oomlwe na RJ
&hmidt insufICiência de desempenho e por necessidade da Administraçlo, 4 realocaçílo e à requalificação dos

servidores; o remanejamento serà direcionado para atividades·fun da Administração, e para progranw e
serviços eSSClJciais à aquisição da cidadania, especialmente nos programas da erradicaçlo do
analfabetismo, de rnor1alidade infantil, de suplementaçlo alimentar e atendimento â saúde.

39 28 Paulo Gouvêa PFL SC 8" 41 novo Determinar que as vantagens oferecidas ao servidor nos programas de que trata o inciso n do § 7" do art RJ
41, cujo acréscimo ~ proposto pelo Dep. Paulo Gouvêa ncsta Emenda n" 28, não poderão ser inferiores â
indenização prevista no § I" do art. 41, nos termos da mesma Emenda.

39 10 Ibrahim PPO MO novo 100 novo Excepcionar do regime de precatório judiciârio, em parâgrafo acrescido ao art. 41 da Constitnição, os RJ
Abi-Ackel pagamentos devidos pela Uniilo, Estados, Municlpios e órgaos da administração indireta, em virtude de

sentença judicial, decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações,
beneficios previdenciârios e indeni7.açlles por mOfte ou invalidez fundadas na responsabilidade civil, que
serlo pagas em valores atualizados até 6Q dias da requisição do juiz.

39 26 Alexandre PSB RJ novo Autorizllr os Poderes Executivos federal, estadual, distrital e municipal a estabelecerem programa de RJ
Cardoso ADCT incentivo ao afastaraento volunlârio de servidores com mais de cinco anos de serviço, a vigCl1lf até três

anos após a prornulgaçlo da Emenda, contedendo VlUltagens financeiras e beneficios previdenciârios e
assistenciais aos servidores que aderirem ao programa.

40 34 Wilson Campos PSDB PE 3" 37 novo Manter regra, decorrente do principio da separação e independência dos Poderes, que dá ao !..egislati,·o RJ
cornpetêacia privativa pam dispor sobre a remuneração dos carg'JS, empregos e l\uW'õcs de seu., serviços,
inserinda, para tal, no inciso xxm do art. 37 da Constitluçfto, com redação dada pela PEC, após a palavr.
"especifica", a expresslo "ou resoluçlo das Casos do Congresso Nacional, em relação a ""OS serviços", em
~cia com as regras enunciadas nos arts. SI, IV e 52, XIll, que íntegmm as chamadas cláusulas
pétreas constitucionais.

40 22 Ivan Valente PT SP novo 48 novo Estabelecer a competência do Congresso Nacional para fixaçlo da remuneraçlo dos cargos, empregos e RJ
funções dos serviços auxiliares, técnicos e admini.trativos da Câmara dos Depntados, do Senado Fed=J.
do TCU, do Poder Judiciário e do Ministério Público, observados a iniciativa privativa, em cada caso, e os
parâmetros estabelecidos na LOO.

40 SI Jaques Wagner PT BA novo 48 novo Atribuir ao Congresso NaciOlUlI a fixação da rcmuneraçílo dos cargos, funçllcs de serviços auxiliares, RJ
t~cnicos e administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da UniNo
e dos órgãos do Poder Judiciârio e do Ministério Público da União, observados a iniciativa privativa, em
cada caso, e os parâmetros estabelecidos na LDO.

41" SI Jaques Wagner PT DA novo 74 Alterar a redação do ""pul do art. 74 da Constituiç!o, substituindo a expressílo "sistema de controle RJ
interno" para "Sisterna de Plant,jsmento, Gesl1lo, Avaliação e Controle".

41 40 Marcelo Deda PT SE novo 74 Determinar que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário mantenham, de fortn8 integrada, Sistema de RJ
P1JUJejamento, Gestão, Av.liaçlo e Controle. -

41 40 Marcelo Deda PT SE novo 74 I Estabelecer que o sistema de PllII1ejamento, Gestão, AvtÍlillÇão e Controle ienha por flDll1idade formnlar, RJ
acompanhar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e promover a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da Unilo.

41 SI Jaques Wagner PT DA novo 74 n Dar a seguinte nova redação ao atual inciso Udo arl. 74 da Conslituiçlo: "U - avaliar os resultados quanto à RJ
eficócia e eficiência da gestão orçarnenlâriu, financeira, operacional e patrimonial dos órgílos e entidades
da administraçlo pública, bem como à aplicaçlo de recursos públicos Jl'l'" entidades de direito privado, e
comprovar sua legalidade;".

41 40 Marcelo Deda PT SE novo . 74 n Estabelecer que o Sistema de Planejamento, Gestão, Avaliação e Controle tenha por fmalidade avaliar os RJ. resultados quanto à eficál:ia e .fu:iência da geslilo orçamentâria, fmanceinl, operacional e patrimunial dos
órgãos e entidades da administração pública, bem como à aplicaç!o de recurso. públicos por entidades de
direito pr1\'lldo, e comprovar sua legalidade.

41 SI laques Wagner fT DA novo 74 I Acrescer ao inicio do inciso 1 do art. 74 da Constitnição a seguinte expressão: "formular, promover a RJ
execução, acompanhar e", ficando o referido dispositivo com a seguinte redaç«o: "I • fonnular, promover a
execução, acompanhar e avaliar o cwnprimento das meta. previstas no plano plwionnal, a exCCll\'!O dos
JlI'OSflUIIlI" de governo e dos orçamentos da Unilo".

42 29 Paulo Gouvêa PFL SC novo 169 novo Determinar que, obgervados os limites fixados no capu/ do referido artigo, alterado por esta emenda n" 29, RJ
a Unillo, os Estados, o DF e os Municlpios poderão estabelecer em lei limites especifico<! para a despesa
com pessoal, fixando-os em funç!o da natureza da atividade ou serviço público, ou por órgãos ou entidades
públicas, ou, no caso da Uniã., e dos Estados, de acordo com a distribuição espacial dos respectivos
servidores.
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42 29 Paulo Gouvêa 1'1'1. se novo 169 EslIIbelecer que a despesa com o pessoal atil'!> e inativo da Uniao, dos Estados c do Distrito Fcdcnll nao RJ
poderá exceder o limite de 65% das receitas correntes c, no caso dos Municipios, a 50%.

42 29 Pt:luln t.'ou\.êl! PFL SC novo 169· novo Estabelecer que a Uniao. os Eslado., o Distnlo Federal c os Municlpios publicarlo, até trinta dias após o RJ
enccmuncnto de cada mês, demonstrativo da exccuçllo orçamentária do mê., explicitando, de fonna
individualizada, ns .olores da cllda item considerado para efeito de cálculo das despesas OOlICIIte., das
despesas lotais de pes"081 e da participoçllo dessas despesas nas receilas.

42 28 Paulo GOU\'éa PFl. se 8· 41 novo Es1Dbelccer que, para efeito de edcquaçlo de qUMroS nos tennos do capul do § 7", cujo acréscimo é RJ
proposto pelo Del'. Paulo Gouvêa nesla Emenda n· 28, nao seria inclufda. nas despega._ com pesooal
sujeitas a limite ~'ilitueional as despc...s relativa. a cargos c funçllcs de oonliança.

42 29 Paulo Gouvêa PFL SC novo 169 novo 1J<.1erminar que a na<Hlbservância dos limites de que trata o CdJll'1 do referido artigo, alterado por esta RJ
emenda n· 29, impOl1ará em erime de responsabilidade, nos tennos da lei.

43 46 Miro Teixeira I'DT RI novo no\'1l Definir competências dos entes federados pora intervcoçao do Estado no domínio econômico, no ânlbi!o RJ
de cada esfera, consoanle o disposlo em quatro im:isos.

43 46 Miro Teixeira I'DT lU novo 110\'0 no\'o Atribuir competências às entidades federadas para reprimir o abuso do poder ceonõmico e de práticas
r-!~lesivas i concorrência e ao consumidor. ~ "0 ....

43 46 Miro Teixeira PDT RJ 110\'0 no\'() novo Atribuir cmnpetências às entidades fedL'flldas pura gamntir '0 controle e nonnatizaçllo, pelo Estado, do RJ
monopólio estatal 110. setores e.tratégicos do economia.

43 46 Miro Teixeira I'DT RJ novo novo novo Atribuir competência. às entidades federadas para fortalecer os mecanismos de controle e int<IVCllçllo do RJ
Estado no domÚlio econõmico, a fim de ser fomentado o desenvolvimento nacional, minimizadas as
distorções existenlt.'S e as."'811lllda a soberania nacional.

44 57 Agnclo Queiroz PeJoU DF 7" 206 V Manter o insltlnto do concurso público para ingresso nas carreiras de magistério público . AI'

44 59 Pimentel PSDB CE 7" :lO6 V Suprimir o processo seletivo público pora o ingresso na carreira de magistério. AI'
G<>mes

44 00 Poder Executivo 7" 206 V "O inciso V do art. 206, da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo: AS
.' Art. 206...............................................................................

V- valorí7.ação dos profissionais do eusino, garantido, na forma da lei, planos de carreira para o magistério
público, COIIl piso 'IIIlmiar profissional e ingresso exclusivamente por concurso públioo ou processo ..letivo
público;"

44 45 Miro Teixeira PDT RJ 7· 206 V Vedar a instituiçao do processo seletivo público no magistério. AS

44 57 Agnelo Queiroz PedoB DF 7" 206 V Assegurar o regirnejurldico ímieo para todas as instituições de ensino mantidas pela Uni!o. RJ

44 42 Jollo 1'1'1, SI' r 206 V Valorizar o profissional de ensino, integrado nos estalutos especlfioos de seu plano de carreira, com piso RJ
MelllloNeto solari.l mfnimo, direito à espcciali7.ação e sistema de aperfeiçoamento continuado, podendo o ÍJtgresso

na cnrreira ser feito por concurso ou processo seletivo público.

44 53 Eoler Ribeiro PM])1l AM 7" 206 V Manter 8 redação proposta pel. PEC pura o inciso V do art. 206 da Constituiçllo, pertinente ao magistério RJ
público.

44 23 Maria 1.uuTO PT !lI' 7" 211fi V Manter, oom 8 supressllo do lirt 7" da PEC, 8 redação atual do art. 206, V, J. Constituiçilo, que estabelece lU
que o ingresso no magistmo público se darà exclusivamente por concurso público de provas e Iitulos,
assegurado regime jtuidico único em todas .s instituições mantidas pela Uni!o.

EXl'ERI2.9-7'96
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N' 173-A, DE
1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 886/95

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Modifica o regime e dispõe sobre principios e
normas da Administração Pública, setvidores e agentes
políticos, controle de despesas e finanças públícas, e
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá
outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos

do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda constitucional:

Art. I' Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 da

Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

·:Art. 2/. Compete à União:

.xn· - prestar assistência financeIra ao Distr!lo Federal para a

execução de seTVlços públtcos. por melO de fllndo Insll/llido por lei

complementar;

XXII - executar os serviços de polícia maríllma, aeroportuána e de

fronteira;

Art. 22. Compete privaummente à ltlJfão legzslar sobre:

XXI 71 - normas gerais de licltasão e contratação, em .todas .as

modalidades, nas diversas esferas de'govenlO. para a admmisrraçào

púp/ica direta, autárquica efimdaciolUll, ~bedecido o disposto no art.

37, XXI, e para as empresas públicas e socledatks de economia

misla, nos termos do art. 173, § I~ IlI....

Art. 2' O § 2' do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da Constituição

Federal passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo·se o seguinte § 2° e

renumerando·se o atual paràgrafo único como § 1° do art. 28 :

"Art, 27 ,.. , , ..

§ 2° O subsídio dos Deputados Esladllais será fixOl1o por lei de

iniclatlva da Assembleia Legislativa, na razão de, no máxImo, setenta

e cmco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os

DeplI/OI1os Federais, observado o que dispõem os arts. 37, XII, 39, §

6~ 57. § 7~ ISO. IJ, 153, IlI, e 153. § 2~ l.

Art. 28 , , , , , .

§}O Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou

junção na administração pública direta ou indireta, ressalvada a

posse em viril/de de concllrso público e observOl1o o disposto no art.

38, I, IVe fé

§ ]O O subsidio do Governador, do Vlce-Governador " das

Secretários de Estado será fixado por lei de iniciatlva da AssembJeia

Legtslatlva, obsen'ado o qtJe dispõem os arts. 37, XI e XII, 39, § 6~

ISO, IJ, 153, IlI. e 153. §.?~ l.

Art. 29 .

v - subsidio do Prefetto, do Vice-Prefeito e dos SecTCtários

MunicipaiS fixado por lei de Illlciativa da Câmara Municipal,

observado a que dispõem os arts. 37, XI e XII, 39. § 6~ ISO. IJ. 153,

IlI, e 153, § 2~ I..

f.7 - subsídio dos Vereadores }ixado por lei de illlciativa da Câmara

Mumcipal, na razão de. no maxima, setenta e cmco por cemo

daquele eSlabelecido, em espéCIe, para os Deputados Estaduais,

observado o qlle dispõem os arts. 37, XII, 39, § 6~ 57, § 7~ ISO, IJ,

153. m. e 153, § 2~ I .. "

Art. 3° O capUl. os incisos I. 11. V, VIL IX X XI, XIL XIII, XIV,

XV, XVI, XVII, XIX XX e XXI. e o § 3" do art. 37 da Constituição Federal passam a

vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se também ao mesmo anigo.os seguintes 9§ 7° a

10:

"Art. 37. A admmlstração pública direta e Indireta, de qtJalqller dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrl/o Federal e dos /viUlllCipios

obedecerá aos prmciplos de I"galidade, Impessoalidade, 'moraltdode,

pub/icidadt!. qlla/uiade do servIço pri!stado e, lambem, ao seguinte:

I - os ClUgOS, empregos e funções públicas são acessíveis aos

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim

como aos estrangeiros autorizados naforma da lei;

11 - a Investldllra em cargo 011 emp;ego público depende de

aprovação prévia em concurso público de provas 011 de pravas e

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 011

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para

cargo em comissão declarOl1o em lei de livre /lomeação e

exoneração;

v-os cargos em comissão destlnmn-se apenas àsfunções de direção,

chefia e assessoramento sendo exercidos por servidores de can'cira

nos casos, condições epercentuais múllmos previstos em lei;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nas limites

definidos em let especifica..

IX - lei da União. dos EstOl1os, do Distrito Federal e das Mllnlcíplos

disporá sobre o contrato de emprego público na administração

direta, OIItárqtJica e fundacional, observado, em qtJalqtJer caso, o

disposto nos tncisos I, 11, m. IV, f7II, X. XI, XII, xm, XIV e XV e no

art. 39, capu!, e §§ 1"e 5°..

X - a remllneração dos servidores públicos e o subsídiO dos membros

de Poder e dos demais agemes politlcos somente poderão serfixados

011 alterOl1os por lei especifica, observada a Iniciativa privativa em

cada caso,.assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices;

XI - a remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos

públicos da administração direta. outárO!!ica e fur.dacional,
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subsídio dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, da Distrito Federal e das Municípios, dos agentes poiiticos e

os proventos, pensões ou oulTa espécie remuneratória, percebidos

cumulativamente ou não. incluídas as vantagens de qualquer

nature:a, não poderão erceder o subsidio mensal que for ftrada, em

espécie, pelo Senado Federal, para os Ministros da Supremo Tribunal

Federal:

XII - lei da União, das Estadas, lÚJ Distrito Federai e dos Municípios

poderá estabelecer limite remuneratório em valor inferior ao previsto

no inciso Xl:

YJII - é vedada a vinculação ou equiparaçao de quaIsquer especles

remuneratórias para o efeito de remuneraçdo de pessoal do serViço

pUblico:

XIV - os acresclmos pecunuirios percebidos por servidor público nào

serão computados nem acumulados para fins de concessão de

acréscimos ulteriores;

xv- o subsidio e os W!llcimentos dos cargos e empregos publicas são

irredutíveis, ressalvadn o disposto nos arts. 37, XI e XII, 39, li e m, e

§§ 5° e 6°, 150, lI, 153, I//, ~I53, § ]0. I:

XVI - é vedada a acumulação remwlerada de cargos publicas. exceto

quando houver compol/bilidade de honirios, observado em qualquer

caso o disposta nos incisos Xl e XII'

a) a de lÚJis cargos de professor:

b) a de um cargo de professor com outro técll/cO ou cientifico:

c) a de dois cargos privativos de médico.

Xl7I - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e

abraJlge autarquias, fundações, empresas públicas, soc1Cdades de

economia mista, suas subsidiárias. ;J sociedades controladas. dIreta

ou indiretameme, pelo poder público:

XIX - somente por lei especifica poderá ser cnaefa alllarquia e

autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de

economia mista e de fundação. cabendo à lei complementar. neslt!

último caso, definir as áreas de~~a atuação,'

XX - a criação de subsidiáriafi de empresa pública e de sociedade de

economia mista e a participação de qualquer delas em empresa

privada serão disciplinalÚJs peia lei a que se refere o ar/. 173, § J0:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação. ro obras,

serviços, compras e alienações da administração dlrela, aUltirqmca e

fundacional serão contratadas mediame processo dI! /iel/açào púbilca

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. ,:om

cláusulas que estabeleçam obrigações de pogamemo. mWlIIlÚJS as

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, n qual somente

permitirá as eXigências de qualificação técmca e t'conômlCQ

md,spent/··'·'Is á garantia do c.'umpnmelllo das obrigações.
§ 3° A lei disciplinará as formas de parl/cipoção do usuáriO na

administração pública direta e mdireta. regulando especialmente:

[ - a audiéncia dos usuários na formulação das políticas públicas e

na elaboração de disposições administralivas gerais qlle os afetem e

sua atuação em colegiatkJs cujas declsães lhes digam respeito:

a seguinte redaçãO:

seguinte redaçllo:

II - as reclamações Te/ativas à prestação dos serviços públicos em

geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao

usuário e a mIa/ração periódica. externa e interna, da qualidade dos

serviços;

lI! .. o acesso dos usuános a registros administrativos e a

informações sobre atos de gOl'emo, observado o disposto no art. 5~ X

e XXXIII:

n~ - a disciplina da represe'!tação contra o exercicio negligente ou

abusIVO de cargo, emprego 011 função na administração pública

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as resmçães ao ocupame de

cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o

acesso a informações privilegiadas.

§ 8" A autonomia gerencial. orçamentária e financeira dos órgãos e

entidades da administração direta e mdireta poderti ser ampliada

mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o

poder público, que tenha por objeto a ftraçiio de metas de

desempenho para o órgáo ou entidade. cabendo à lei dispor sobre:

a) o prazo de duração do contrato:

b) 05 controles e critérios de avaliação de desempenho. direitos,

obrigações e responsabilidade lÚJs dirigentes:

c) a remuneração do pessoal:

d) o regime de contratação temporária de pessoal, cujo vinculo de

empregoficará condicionado à l'igéncia do contrato de gestão.

§ 9" O disposto nos incisos XI e XII deste artigo aplica-se às

empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas

subsidiàrias. que receberem recursos da União. dos Estados. do

DistrilO Federal ou lÚJs Municípios para pagamelllo de despesas de

pessoal ou de custeio em geral.

§ 10 OdisposiO 1/0 inciso XIXdeste. artigo não se aplica à criação de

empresa pública e de sociedade de economia mista, em ckcorrincia

de Cisão, fusão ou incorporação il/dispensáveis a programa de

desestatização, vedada Oaumelllo de despesas de custeio e desde que

o Poder Legislativo, devidamente notificalÚJ, I/ão aprove resolução

suspensiva. no prazo de trinta dias contado do recebime1Jto da

notificação. ..

Art. 4° O caput do an, 38 da Constituição Federal passa a vigorar com

"An. 38. Ao servídor público da administração direta, autárquica t!

fundacional, em exercído de mandato eletivo, apUcam·se as

segllillles disposições:

Art. 5° O ano 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 04199

"Art. 39. Lei de iniciativa de cada Poder da União. dos Estados. do

Distrito Federal e dos Municípios i/lstituirá política remuneratória e

pianos de carreira obedecendo aos principlOs do mériio e da

capaciiação continuada e à natureza. compleridade e ambuiçães dos

respectivos cargos, vedados:

I .. o enquadramento de cargos e empregos publicas sem obscrwincia

da plano de carreira:

II - a instituição de gratificações, adIcionais, abonos, prêmios e

outras vantagens remuneratórias, ressalvados:

a) o adicional por tempo de serviço em valor não superior a um por

cento por ano de efetívo exerCÍcio:

b) o adiCiOnai ou prêmio de produiividade:

c) o adicional por atividades penosas. insalubres ou pengosas. como

definido em lei especifica;

d) a gratificação pelo exercicio de cargo em comISsão.

III - qualquer incorporação aos vencimentos dos servidores públicos.

ativos e inativos. bem como às pensões, seja a que titulo for,

ressalvado o adicional por tempo de serviço e obsermdo (J afl. 37, •'i1

e XII.

§ /0 A fzração das padrães de vencimento e dos demais compol/emes

da politica remuneratória observará:

J - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidadf! dos

cargos componentes de cada carTeira:

II - os requisitospara a investidura:

III - as peculiaridades dos cargos.

§ 2 0 A União, os Estados. o DistrIto Federal t! os A4uniClplOs

mstituirão conselho- de política de administração e remuneração de

pessoal, integrado por servidores designados pelos respec/lvns

Poderes.

§ 3" A União e os Estados manterão escolas de governo para a

formação o aperfeiçoamento dos servIdores públicos.

constituindo-se a particIpação nos cursos um dos reqlllsltns para tI

promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de

convênios Oll contratos entre os entes federados Oll desses ~om

instituições especiah::adas.

§ 4° Aplica-se aos servidores oel/pantes d, cargo público o dlsposlo

no ar/. 7~ n: m, VIII, IX, XII, XIIJ. Xl: Xl7, XHI, Xl711.•'i1,y. XX,

XXII e XX\'; podendo a lei eSlabelecer requisitos diftreucladoS' ck

admissão quando a nalureza do cargo o eXIgIr.

§ 5°As vaJliagens a que se referem os arts. 7~ IXe xn, e 39, 1J. 11 f

e ri. deixarão de ser percebidas quando cessarem a'i condições que

lhes deram causa, não incidmdo sobre as parcelas nào il1cnrporatiaJ'

aos vencimelllos a contribuição prcwdenClarta lI.'(!Sllllada a

aposentadoria ou pensão.

§ 6" O membro dI! Poder e o agente po/itico serào rt!mltllt!rados

exc1uSll'amente por suhsufio fixado em parcela limca, l'edado o

acréscimo dI! qualquer gratifica'r'üo, adicIOnal. abono, primuo. verba

de representaçào ou outra e~pecle remuneratona, ohedecldo.· em

qualquer casa, o dIsposto 110 arr. 37, .x: "il e .\7/.

§ 7' Lei da União, dos Estadas, do Distrito Federal e das Municlpios

poderá estabelecer a relação el1tre a maior e a menor remuneração

dos servidores públícos. obedecido. em qualquer caso, o disposto 110

art. 37, XI e XII.

§ 8° Os Poderes Eseculivo, LegislaJivo e JudJciàrio publicarão

romalmente os valores do subsidio e da remuneração dos corgos e

empregos públiCOS.

§ 9° lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios

díscipltnará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da

economIa com despesas correntes em cada órgào, autarquia c

fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de

qualidade e produtividade, tremamelllo e desenvolvimento,

modernização, reaparelhamento e racionaltzaÇão do servIço público,

inclUSive sob aforma de gratificação espeCial de produtividade.

§ /0 A requisição de servidor público serà regulada em lei, senda a

remuneração poga illlegralmente pelo órgão ou entidade

requisitante. "

Art. 6° O inciso II do art. 40 da Constituição Federal passa a vigorar

Com a seguinte redação:

"Art. 40. O serwdor sera aposemado:

.......................................................................................................

II - compulsoriamente, cOllSlderalldo as peculiaridades de cada

cargo, ao completar a idade prevista em lei OU, na falta.desta, aos

setenta e cinco anos de idade, com prOl-'elltos proporcionais ao lempo

dese11'tço: "

Art. 7' O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar com a

seguinte redação'

"Art. 41. São estáveis após cinco anos de efelivo exercício os

servidores nom~ados para cargo de provimento efetivo em virtude de

concurso público.

§ l" Oservidorpúblico estável só perderá o cargo:

1- em vmude de seniençajudicialtransiiada em}ulgado;

II - medIante processo administratIVo em que lhe seja assegurada

ampla defesa:

IlJ.· - medIante procedimemD de avaliação periódica. por insuficiência

de desempenho, naforma da lei.

§ 2° Invalidada por sentença judicial a demissão da servidor estável,

será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao

cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro
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cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao

tempo de serviÇO.

§ 3C Extimo o cargo ou declarada a sua desnecessidade. o servidor

estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao

tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4' Como cOlldição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória

a avaliação especial de desempellho par comissão instituida pora

essafinalidade, cabendo a decisãofinal à maior autoridade do Poder

a que pertença o servidor. ..

Art. 8' Os incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal

passam a vigorar com a seguínte redação:

"Art. 49, É da competêllcia exclusiva do COllgresso NaclOlIal:

...................................................................................................."...

VII _ fixar idêmico subsídio pora os Deputados Federais e os

Senadores, observada o que dispõem os arts. 37, Xl, 39, § 6~ 150,11,

153,111, e 153,§ 2~ I;

VIlI _ fIXar o subsídio do Presideme e do Vice-Presideme do

República e dos Millistros de Estado, observado o que dispõem os

arts. 37, Xl, 39, § 6~ 150,11, 153, Ill, e 153, § 2', I;"

Art. 9' O inciso IV do art. 5I da Constituição Federal passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 51. Compele pnvQlivamente à CamaTa dos Deputados:

.......................................................................................................

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,

transformação ou extinção dos cargos, empregos e jullçãe.... dE seus

servIços, e a iniciativa de lei para fixação da rt!spec:tivll

remuneração, observados os parâmetros estabeleCIdos na leI de

díretrizes orçamemárias. ..

Art. 10. Os incisos VI, VII, VlIL IX e XIII da art. 52 da Constituição

Federal passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando·se ao caput o "~guínte inciso

XV e ao artigo o parágrafo único abaixo:

"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

JII - fiscalizar o cumprimento dos /imlJes globais do montante da

dívida consolidada da UlIíão, dos Estadas, do Distrito Federal e dos

Municípios:

VII - fiscalízar o cumprimento dos limites globais e das condições

para as operações de crédito externo e intenlo da União, dos

Estadas, do Dístríto Federal e dos MUllicipios:

VIlI - fiscalizar o ClImprímemo dos limites e das condições pora a

concessão de garantia da União em operações de crédito externo e

interno:

IX - fiscalizar o cumprimenta dos limites globais e das condiçãer

para o montante da dívIda mobiliária dos Estados, do DistrlJO

Federal e dos MUllicípiOS:

XIII - dispor sobre sua orgamzação, fimcioname:ilo, polícia, criação,

transformação ou ertmção dos cargos, empregos e funções de seus

serviços, e a iniciativa de leI para fixação de, respectIva

remuneração, observados os parâmetros estabelecidDs na lei de

diretrizes DrçamemáTias;

xv - firar, por proposta do Presidente da República, o subsidIO dos

Millistros do Supremo Tribullal Federal.

Parágrafo único. Lei da União discIplmará a participação ,do Banco

Central nafiscal1zação prevista nos inCISOS f1 a IX."

Art. I I. O § 7' do art. S7 da Constituição Federal passa a vigorar com

a seguinte redação:

"Art. 57 _ , :::.~..•: ~.:.., , ,

§ 7' Na sessão legíslativa ertraordillária, o COllgresso Nacíonal

somenle deliberará sobre a maléria para a qual foi convocado,

vedada o pogamento de parcela índelli::atória em valor superior ao

do subsídio mellSQ/. ..

Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70 ,., .•" " ..

Parágrafo úllico. Prestorá colllas qualquer pessoa flSica ouJurídica,

pública au privada, que ul1lize, arrecade, guarde, gerellcie ou

admínistre dí1theiros, bens e valores públícos ou pelos quais a União

responda, ou que, em nome deS/IJ, assuma obrígações de lIatureza

pecuniiuia. ..

Art. 13. O § 3' do art. 73 da Constituição Federal passa a vigorar com

a seguinte redação:

''Art. 73. ,•.., " ,.,., ..

§ 3' Os Ministros do Trib~;;;,j'd;·C~~;;.·d;;'ü~'ia;;·;~~a~·;;-;;,~smas

garantias, prerrogativas. impedimentos e subsídio dos Ministros do

Superior Tribunal de Justiça e somellte poderão aposemar-se com as

vamagens do cargo quando o tiverem erercido efetívamellte por mais

de cinco anos. ..

Art. 14. Os incisos V e VI do art. 93, o inciso 1lI do art. 9S e a alinea

11 do inciso 11 do art. 96 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Arl.93 " ,', ..

v- O subsidio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá

a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os
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Ministrar do Supremo Tribunal Federal e ar subsidios dos demais

magistrados serão fiXJJdos em lei e escaJonodos, em nml federal e

eSll1dMal. conforme as respectivas categorias do eSlTUtura judiciária

nacional. não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a

de: por cento ou inferior a cinco por cenlo, nem exceder Q noventa e

cinco por cemo do subsidio mensal dos Minislros dos Trilnntais

Superiore.. obedecido, em quoJquer caso. o disparto nos lIT'tS. 37. XI

e Xl/, <39, § 6~'

17 .. a aposentodono com provenlos integrais é compulsóTlo [XII"

invalidez e ao completar a idDde prevista em lei ou. na falto deSú.,

tIOS setenta e cinco anos de idade, e jtICIIllativa aos trinltl anos úe

serviço, após cinco anos de exercicio efetivo najudianura:

Árt. 95. Osjuizes go:am dos seguintes garantias:

/li - irredMtibilidade de iubsidio. ressalvado o disposlO nos arlS. 37,

X. Xle Xli, 150. /I. /53, /li. e/53. § 2". /."

An 96. Compete privativamente:

/I .. ao Supremo Tribunal Federal, aar Tribunais Superiores e aar

Tribunais de Justiça propor ao Poder legis/Dlivo respectivo.

observado o disposto no art. 169:

b) a criação e a ertinçào de cargos e a remuneração dos serviçar

auri/iares. dos juízar que lhes forem vinculados e do subsidio de seus

membrar. dos juizes. inclusive dos ITibunais inferiores. onde houver

ressalvado o disposto no art. 52. XV:"

Art. 15. O ano J14 da Constituiçio Federal passa a vigorar aeteScido

do seguinte § 3'

"Art. 1/4 .

§ 3' NI10 se Inserem na competência do .JustIça do Trabalho os

litigios decorrentes do contrato de emprego público previsto no art.

37, /X"

Art. 16. A aIinea ç do inciso 1 do § 5' do ano 128 da Constituiçio

Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. /28 ..

.......................................................................................................

§ 5° Leis cotrtplementares do Unil10 e dos Estados, cuja iniciOlivo é

jucNltada aar respectivos Procuradores-Gerois. estabelecerão a

orgoniZLJfÕO, as OIribuiçàes e o eSlOluto de cada MiniStério Público,

observadas. re/aJivamenle a seus mem6ros:

[ .. as seguintes garantias:

c) irredMtibi/idode de subsidio. fixado /10 forma do art. 39. § 6~ e

reSS<livodo o disposto nos arts. 37. X. Xl e Xl/. /50. /I. /53, //l, /53.

§ 2~ J."

Art. 17. O an.132 da COIlSIituiçio Federal pIIU • ,,;par com •

sesuime redaçio:

"Art. 131. Os Procuradores dos E:stDdtM e do Dislnto Federal

exercerão a representaÇiJo judicial e a~ jtIrldioa dos

respectivas unidadesfederados e o comroIe _mo da llgaJidade dos

0Iar do Poder Ex«vtoo, CJI'grIIIizQdos em CfJlt'rt!irtI, na qtIal o ingnsso

dependerá de cotICIIT$Q público de pravas etilJllas. "

An. 18. O ano 135 da cOllSlituiçio Federal passa a ,,;par com •

seguinte tedaçio:

"Art. J35. A Defensorta Pública promoverá a defesa dos direi". do

lISJIário de grviçoPÚb/h:o. "

An. 19. O ano 163 da Consrituiçio Federal passa • ,,;par lCreseido

dos seguintes incisos VIII a XI:

n/I .. 0$ I_s globai.J do 1IfOIIImW da divida CtJIISllIJdada da UrtiiJo.

dos Estados, do DislTito Federal e dos Municipios:

/X .. ar limites globais e as condiçIJes paru as opmIÇiJes de crédito

ertemo e intemo da UniiJo. dos Estados, do Dislnto Fednr1/ e dos

Municipios:

X .. ar limites e condições para a C<lfIC&Uda de gargftI da l1IIiiIo e.

operaçiJes de crédito er/QItO e inIIma:

Xl - os li,.ites·gIobais e condiçIJes paru o _ da divida

mobi/ióriodÔsEstados, doDislrllo FedenIIe dos~ ..

An. 20. O caput do ano 167 da COIIIliluiçIo Federal pIIU • ,,;par
acrescido do seguinte inciso X:

"Art. /67. SiJo vedados:

X - o repasse de MeTba.r e a "","sã> de elllplYSIi_ illC!luiw fJO'

antecipaç60 de ,..".iki, peloit Gt7Pmtos FedenII e EsItIdtIais e ....

illSlilJlições fiJianceiras, paru pagatlIt_ de despesas ..... pusoa/

Oliva. inaJivo e",_-. dos Estados, do DistriJo Federal e dos

Municipios. "

Art. 21. O an 169 da CollSlituiçio Federal passa a vigorar com o

seguinte § 2', renumerando-se o lIlWII patisrafo único para § I':

"Art. /69. A despesa cotrt pessoal ativo e i_OO de qMalqwr dos

Poderes do União, dos Estados, do DislnIO Federal e dos Mturicípios

não poderá ereeder os limites estabekcidos etIf ki COIIIpIe_.

§ 1° A concessdo de quoJquer _~m Ofl _/tIO de

re_ração. a criação de cargos, elllflUtlOS e fwlÇÕes Ofl alteTDçiio
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de estnltura de can-eirai, hem como a admissão 011 comratoçào de

pessoal, a qualquer titulo, pelos órgàos e emidades da admllllsrraçào

direta ou indireta, mc/ustvl! fundaçàes instituídas e mall//{las pelo

poder públtco, 50 poderão serfeitas:

I - se houver préVla,dotação orçamelllána sujicieJJle para atl!nder as

proJeçÕi!s de despesa de pessoal e 00,\' acrescimos dela decOrreJltll,\';

11 - se houver Qlllorizt1fão especifica na lei de diretrizes

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de

economia mista.

§ 2° Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida no

capot para a adaptação aos parâmetros ali previstos. serão

imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou

estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não

observarem os referidos limites.

§ 3°Para o cumprimento dos Jimuesfaados com base no caput deste

artigo. durante o prazo fixado lia lei compleme1l/ar ali referida. a

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as

seguintes providências:

1 - redução de pelo me1lOS viII/e por celltO das despesas com cargos

em comissão e funções de confiança existentes em coda. Poder;

II - demissão dos servidores não estáveis, assim considerados aqueles

admitidos na administração direta, auttirquica e fundacional sem

concurso público de provas ou de provas e titulas após o dia J de

outubro de 1983, cujos cargos não forem eSSJlllCiais à admillistração

pública.

§ 4' Se as medida> adotadas com bo.'iI! 110 parágrafo all/erior lIão

forem suficientes para a/Jl1gir o /imite fixado lia lei complementar

referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo,

cabendo à lei fixar os critérios a serem obedecidos

proparci01lQlmente elltre os Poderes, a forma e 'a gradação da

indellização. "

Art. 22. O § I' do art. 173 da Constituição Federal passa a vigorar

corri a seguinte redação:

"Art. 173 .

§ r A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública. da

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem

atividade econômica de produção ali comercialização de bens ou de

prestação de serviços, dispolldo sobre:

1 - sua fUllção SOCial e formas de fiscalizoção pelo Estado e pela

sociedade,'

Il - a SUjeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,

inclusive quanto aos direilOs e obngaçães c/vis, comerciais,

trabalhistas e tribUlários;

111 - normas gerais de lícitação t! contratação de obras, servIços,

compras e alienações,'

IV ... a constituição e o funcionamento dos conselhos de adminislrDfão

efiscal, com a participação de aciOnistas minOritários; •

v - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidadi!

das admillistradores. "

Art. 23. O inciso V do art. 206 da Constituição Federal passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 206. O ensino será mmistrado com base nos seguintes

principias:

v- valorização dos profissionais do e1lSÍllo. garantido. na forma da

lei. plano de carreira para o mogísterio público. com piso salarial

profissional e illgresso exclusivamellte por COllCUrso público de

provas e títulos,' ..

Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 241. A Ullião. os Estados. o Dístrllo Federal e os MUllicípios

disciplinarão atraves de lei os consórcios públiCOS e os convênios de

cooperação elltre os elllesfederados, autorizanda a gestão associada

de serviços públicos, bem como a transferincia total ou parcial de

encargos, serviços. pessoal e bens essenciais à continuidade dos

serviços traniferidos. "

Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o art. 21, XIV da

Constituição Federal, compete à União organizar e manter a polícia civil. a polícia núlítar e o

corpo de bombeiros militar e manter os atuais compromissos financeiros com a prestaçio de

serviços nas àreas de saúde e educação do Distrito Federal.
Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação desta emenda a União.

os Estados. o Distrito Federal e os Municipios promoverio a extinção ou transfonnação das

empresas estatais custeadas majoritariamente com recursos do Tesouro.

Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da

promulgação desta emenda, elaborará lei de defesa do usuàrio de serviços públícos.

Art. 28. O montante dos descontos previdenciários que incidiram, nos

últimos cinco anos anteriores à promulgação desta emenda, sobre gratificações e vantagens

não íncOlJloráveis aos vencimentos por força do di.posto 00 art. 39, III da Constituição

Federal serão devolvidos ao servidor. na fonna da le~ que poderá determinar sua compensação

com as contribuições que vierem a ser devidas ao sistema de previáência social.

Art. 29. A lei que instituir a politica remuneratória disporá sobre as

vantagens incompatíveis com o disposto no art. 39, II da Constituição Federal, preservadas as

parcelas de gratificação pelo exercício de cargo em colllÍ!SiO incorporadas até a promulgação

desta emenda, observado o disposto no art. 37. XI e XlI, e 39, § 6'.

Parágrafo único. A aplícação da lei a que se refere o caput Dia

acarretará a redução da remuneração do servidor, ressalvado o disposto nos arts. 37, XI e

XlI, e 39. § 6'. da Constituição Federal.
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Art. 30. É asssegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para

aqulslçao da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da

avaliação a que se refere o art. 41, § 4° da Constituição Federal.

Art. 31. Os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos da

aposentadoria e pensões adequar-se-ão, quando da promulgação desta emenda, aos limites

decorrentes da Constituição, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer título.

Art. 32. O projeto de lei complementar a que se refere o art. 163 da

Constituição Federal será apresentado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo

máximo de cento e oitenta dias da promulgação desta emenda.

Art. 33. Os servidores públicos militares dos extintos Temtórios

Federais, em exercício na data de instalação dos respectivos Estados e que não optaram pGr

sua incorporação aos quadros de pessoal dos novos Estados, constituirão quadro em extinção

da Administração Federal, assegurados a eles, aos inativos, e a seus pensionistas, a partir da

data da promulgação desta emenda., os direitos e vantagens correspondentes aos padrões

remuneratórios dos servidores públicos federais, vedado o pagamento, a qualquer título, de

diferenças de remuneração.

Parágrafo único. Os servidores a qúe se refere o caput continuarão

prestando serviços aos órgãos de segurança pública e de defesa civil dos respectivos Estados,

em funções compatíveis com seu grau hierárquico, submetidos às disposições legais e

regulamentares que regem aquelas corporações.

Art. 34. Esta emenda entra em vigor na data de sua promulg~.

Sala da Comissão, em 10 de julho de 1996.

'..,-.~ / /( f-1( ~~. ,-.

Depütaiíó'MÓREIRA FRANCO

Relator

Sexta-feira 7 04203
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coMISSÃo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER Á PEC N-173-A, DE 199:5

Parecer do Relator - Emata

".,. liIIluI "'.U: w.-:
8 17 "IqJn:scataBlc" "n:pre5CIIIaIIIl e assessores"

9 5 'qaúm IIICSI:I" "oilo meses"
9 15 "DIa. Lúcia Lea "Dm. Lúcia Lea Guimarães Tavares"

10 I "sen'idorc:s administrativos"
"sen'idores públiaIs adminislr.Itivo"

10 20 "procuroumantc "procurou manter"

17 1 "44" "37"

18 13 "tramiIa 00 Se8ador FcdenI. em eslágio "foi promulgada li emcada constitucional nO
adi""'Nk>. li PEC It' 61195, cujo primeiro 11, de 1996, cujo primetro signatário"
siplário"

20 20 "an. 37, IX. do Subslitutil'O" "an. 37, IX. 00 Substitutivo"

201 19 'dtsapera:biJas" "dcsperedlidas"

25 8 'aR. 39. §§ T, diRttizcs da poIílica n:mu- 'aR. 39, cIirl:Irizes da política remuilCralória e
1ICDlÓriL e 6°, lànna' f_" -

25 11 •ADalisaDdo li queslJo com ncionalidade" •Apenas à guizl de comentário"

25 Par.igrn- "O argumcDIO ( •••)coosnl~." "Optou-sc, no entlnIo. por manter inalternda
fos6e 7 a atual fónnnla COIISIi1.ucional de ~uIação

l'CIDl11lCI3da de ClIIgOS.~ ape-
nas li obsemincia obrigatória 11m tetos de se-
lIlUIICIlIÇllo estabcIccidos no an. 37, XI e
xu.'

33 24 "filgçIo da remutICIlIÇl10 do subsídio" .fixlIç:to do subsídio"

35 22 "Por fim.. 6Ii clanmc:nte embdtcido que o "Por fim. colUinuDu estabelecido que o servi·
senidor pode ser demitido por làltl gCl\:e.. dor pode ser demitido por falta gr.l\'e, medi-
SCDdo dcsDa:cssária a lDCIlÇào a processo ante processo adminisuativo. sendo que o aR.
admíDislr.Itiw. _ '\'CZ que o an. SI, LV já 5", LV da CODSlitDição Federal já assegura a
lISIIC!\IIlL SC\DPIl=. a ampla ddi:sa 00 proczs- ampla defesa~ processo."
10 adminisn:ati\'O."

36 15 'an. 41. capat: estál!io urotulIiJo' "an. 41. capuJ e § 4°: estágio probatório"

391 oi "jndjsp....s:heis li prosmna" "indispeDs:íveis ao progr.una"

39 20 "an. 165, § 9'. II c:oASCqúê:Dc:ia aIter.mdo 11 "an. 165, § 9', D. em CCII9:qiiêDCia. alteando
n:daçilo do an. 21, XIV resIlIbt:Llcec a redação do an. 21, XIV.'
subsídio."

-lO 20 'Com isso. pemUle-se, assim. a" "Com iss<•. pcnnite-se a" ...

_A=....., à rdaçio das emendas aprovadas parcial ou iot<f,I1!lm""'e (página 41):

Fevereiro de 1997

24 AIeuodre Oudoso

28 Paulo Gouvêa
.w MIn:clo Deda
46 Miro Teixeira
57 AgneIo Queiroz

Partido UF

PSB RI
PFL se
PT SE

PDT RI
PCdoB DF
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C6 F.men

'" ..'o li"

Partido IJF Art..
PEC

Dispositivo da
Cooslituifla FabaI

Art. loc. AI

ObJ~Iiw.WTmadaPffC 17J195 Po
~

çio

29 JZ Confúcio Moun PMDB

29 53 EuierRíbr:irn p-.mn

29 23 MariaLaln PT

29 5J JtqtJO Wq«:r Pf

30 1I SimIoSeutm PSDa

J{} <fJ Oa.lUlode PSDB
C_

30 41 Danilo de PSDB
C_

30 19 Símio Scssim PSDB

30 Genésio PMDR
Bernardino

30 2 Juba: Lima PPB

JO 41 Dmúlo de PSDB
CQtm

30 41 o.,,;tode PSDB
C....

RO

AM

Df

RJ

Ma

MO

RJ

MO

RS

MO

MO

3'

3'

3'

37

39

39

39

93 VI

93 VI

37

37 JlOVO

107

101

Vi.bllíur a impla7llaçJo de sístemu efetivos de carreira, com promoçio entre CIfIOS píbliw; e a RJ
mudança de t:rnJU80 no imhito de um mecno 6rgao ou entidade, ·pennitindo-lJC que o serviço pliblico
volte • contar com um v.1toso inslJUrntnto de moti\l&Ç1o de seu pessoal -, dando • Emenda, para tal.
lkIw tecUçlo ao JocitQ xxn. do art. 31di ConfititWçlo.~ido pda PECo

EXigir qlJC. WtiIUiçlo e im,llantaçlo dos p1mo& de ccrdm sejam wacipUnados em leI compkmentar que RJ
defutiri OI requililOl~ ucensIo do xnidor DOS dive:nos nlYCÍs da c.urcira.

Dcterm:iMr que os ClflOI p'IbUçoI da UniIo II de JUU mtidaJcs de direito pllbJko acrlo c.muturadoi. DO RJ
1mbilo de cada Poder. rum quadro de pe:stOO 1Wco. envolvendo. Lotalidade dos cuJOS c carreiras.

Ampliar par-. 75 at\OJ • idade da ÇOIdItadoria c:ompult6ria. CClm JX'O"tntos JX'CIPOC'donais 10 tcmJXl de AS
!Cniço.

MuJtr inaplicável. limitaçJo máximI de idade pua o~o de CUJOS ou fimç&s públicas do RJ
tu*&dos pelos oofies púbtiCOll.

Meter inIpIdvcl • limitaçlo m4ximI de idade pua o excrdcio de carlos ou !Unções públieu nIo RJ
"""""",,,,',,,<ObopúhUooo

32 56 ~1o Qudral PC do B DF

30 41 o.Nlodc PSDB
CQtto

30 41 D.ulo de PSDB
C....

MO

MO

MO

..

104 único

41

Ampliar pua 71 QOIa idade límitc patII~ doi Minístm do 8TJ

Ampliar pua 70 drI00 a idade limite paR nomceçIo doi Ministlo$ do TCU,

Manter a estabilidade do Il:rVidorpóblieo na farma da redaçlo atual da Constituiç$o Fedcnl

RJ

RJ

RJ

RJ

32 56 AJnelo Qooroz PC' do B DF 11

32

32

12

12

32

54 LauraCarneiro

53 Eu1efRibciro

53 Euler Ribdro

S3 EulerRibciro

52 Arnaldo Faria
doSá

PFL

PMDB

PMDB

PMDD

PPB

PPD

RI

AM

SP

PA

.. 41

go> 41

8" 41

1I novo
ADCT

41

11

2"~"6" 41
7',S", ,
Ii t: 12

Assegurar que os savidtlres nomeados em virtude de concurso pUhlico do estávt:i!ó ap6s oo,,!1 anos de A!'\
efetlVD OiadciD,

Iletcrminar que siD estáveis 1p6! cinco anos de efetivo exc:rc:kio DI =vidom nomeat.\o.s a coow da dat:1 AS
da prom..lgaç-lo desta Emenda plII1I os cuJOS de pravunenla efetivo em wtude de coocuno pUhllco

Tomar obripl6ría. subrnissAo de .valiaçlo pcttiódica e cspeclli.:.a de de.«npt.'t\ho, por comi~o AS
con:;tiluida ,;om essa fUlllhdad.:, de SI.'J'\'ador que amda nio tenha ca:npll:taUo ~tágllJ prohal6nu. como
condição par. aquisiçio da ~tabitidade

A.ssqurar IM servidores nomeados JI3llI cargos de provJlncnlo efc:livtl em vn1ude de 00l1C11t9oO puhllco, Qn AS
exen:kio j dita da promulgaçlo Perta Emenda. o estágio probatório pelo pcriodo de dois CUlO! para a
aquisiçlo da e.14bilidade,

As$egww 105 servidores cIclivos c:oocUCSlldo!, em exercido' data di promulgaçio da EmcndoJ, o estágio AS
probatÓfiO de doi!> anos plmI aquisiçio da cmblhtb&:.

K~lJtbelecera obrigatoncdadc de submissão &.1 servidor Jl(lIllClIOO para caTlll1l:rl:livo iI avalillÇJo peri6thCJIl:: A<;
c!>pccirlea de desc:mpl:nho por comiuio mstltuida puni e!>!;B rm.llhWJe. MIe!> lk oompletadu o l::!õloigll.J
prohatóno, como condJ.ção paro aquisiçio da cstnhllllLidc:,

12 20 Gerson Pt:Tes prB
PA ;~8~~'~"i,

d2

41 Detaminar quc após cinco anos de erelivo el(efClcio se tOrntm estivci!í ~ servidares nomeados para AS
cargO!& de provulll:nlo I::rl.11vo em virtude t.kl concurso publico. só podc:ndo OCllCTU perda de: cargo noo C.II~"
qUl: c1enca

J] 51 Jaqm."Ji WS,FtlCf n

U 17 Ccl!XIl}JlIiel PT

12 11 Cel!oOllanid i'T

32 no floJcr E:l.Cculivo

12 uu I'Otk-rl:lo.l:(;lllivo

J2 ~1 ~D Mell&1 J'FL
Nela

12 42 Joio McllOO PJõL
f-klo

U 42 JnlIo Ml::lllo PU.
NI.,'1n

BA

SP

SI'

liA

sP

SP

SI'

11

11

8' 41

li" -11 -I"

11

8" 4J

S· 41

11 novo
ADCT

Assq:wxr.t05 SI!1l'ioon:s COOCllISi'lt.lc:i em excrcleiD oi da!.1 dll pronwfpç.w da J::mtlU1à L'llMB,a prorollino AS
(ltllo pc.'Tlodô de dOlsrmos pam aquislçio de: ~bihdao.L:
A5l>l:gurar a&.> servidOft$ nomeutlos p;rra cugos dc: ptllvlme:nlo crclivo em v,"ULIc tk t:un~UI!>U puhhcu qUt: AS
ainda IIlW 1l.1tfuun KJquitíd.> 11 c'>whlfl..fu&: !UI dIIl.11lm pll1l11ufgllljJo da hmclIcLl l.'staglu rronulono r~10

pcnOllo di:: tioI!l1UlO!ô pura a aquislçio da estihílldar.k

HSlUhelecer I OOOll3lonl.'dadc, antes lk COl1IPlt.'latIo o csláglo j'lfobat6no, c comu cootll\OO para a aqUISIÇill A."
da CS;lAblhd.atlc, di ~l.lhmi~ do SCfVItlor nOlllCJlOO para cargo detlvo ;\ aVllhuçAo concluHI\'a I::
c~llica ck tlcwmpcnhl) por COflU%lIo mslllUldà purill::ssa linahdlldc

famar obngtltbriD nnlelo tk l.'tlmpll.'1adD o I.'...uej" prohJ!Óljo. c t,'DlnD cOIlili\,Jo [MI1l U .Jq!lj~lljilo til AS
c:itabdldadc, a :.llbnllS~O cio ~I'\rlclor nornc.:lJu par... uugo ct;':tlvo a aV;lIHl~i1o co.llCIU!II'oa e ~dll:il dI.'
ck.'>Cmp...-n110 por COO\ls:..lu in'itltmw p;tru csS<llínalllL~

~,: lloogutoua. i1lllc~ tk tlJnlpkl<'úlu ti C:,WlllU pmbaróno. COnlO amdJiião {f<lnJ a Iiltlll~io.;i'io dl etSt;Jfllhc1Jdc, AS
ôl SUhll\j~ll do loCJ'VIJor lIom..:adu p:. , crugo cli:uvo:J IlvlllilVjllo pcriôthca t.' eS[lC(.lIi~ tk tJ.:scmpclúlu..])H~
I;oml:.!.OO Insllluld3 para~ fillalulw.lc - /""., ........

-SAo Cl>tivcis após cmco alio!> tle efetivo excrcicio, os setVKIorcs tKJmeadcs p:uu C4J1JO' de pro{i!ftcnlo AS
efctivo em V1f1Il& de concurso pUblico. sh poJendo ocOlTer a perda de cargo,- I ~
-P.. assegurado aos SCT\fjtlall» IW-JlletltlOS JW'll eDJ'gOll dI.' I'fDVill1!'nlo efctlvo em vmu&: de Corn,1/J'SO AS
PUbliCO, "''''111 c~ercicio à dala lla pronmlg:u,ão t1t.osti cnu:lllla, o I::"tnglo prohillono pelo lJeIlotlo de dUls Wlo:.
pari! a aqUlSIÇl10 da c.'StahJIllbJc -

lnst.twr comi,;slo paro a\'lIl1açilo f'I.'11MiCll e cspcciCiCil ek dt:sc:mpc.'Mn de scn.'loorcs t.'m ~l;iglo proNl{óm) AS
nomt:<lOOS (lira urgll efCtlvo, como contll)ão pura IIquisiçio dI: o.1ablhdaJc

Alterar. tcdnçAo do dl~jlivo propMIo pela PcC p6flI COItúlCiolUlr a pcrd3 do crtr~o li pn.lcCthml.'lIIO lU
prelíSloool.'SlaIUlothlClUTC.ira,

Manter I t.:daçio 00 lU1 11 d3 PECo norma transltón3 rdtl"l.,'tltc ao 1,.'SL:iglo probut6nolk SI.'TvIJOfI.'S l'lll Ag
c~l::rl:i':lo ntI do.lJI dl: pcoll1UISSfilo da l:m~

~_. _-'- -/-_-!-_I--_.1----1

g" 41

12 52 Anwldl) Faria PPA
..kSã

'2 27 Alc).11l1llre rsu
('ultlu~

12 SI JlIlJ.lICl> Wagnl.-r PT

12 17 i'cho1l:mlCl 111

SP

lU

BA

SI'

..

...
41

Allcrnr o Lmlpo &: el~li\'c) eXc.'fdcIO C:ltlgllllJ ]\afa AqlJlslçio da l.'StablhJaJc: por \:l.""'IJnr Jlllhltco RJ
concur:;ado &: dol-' fIlIIl tIl:'S ílrJOS

Mmltt:t. com R;uprcssão do ar1 8"du I'F.C, a redação 11\.Ud Mart, 41 da CQfll;tlluiçilo RJ

Fixar. e'Otllbtlilb:k do serviOOr ap6':> lr~ ano':> de efetIVO C-llcn::IClo no cargo, 8pbll nmllClJÇào C1D \'u1!J<k Jr.o RJ
l;(lnt:ut'.Opuhhco

FI\lIr 1.,'IIl lJ'I.'S /lno~ o pt.'tiooo lk CSlâgio prohatóno, ~ POtlt..'tldo OCOlTI.'f a p.:rd3 elo CMl'!U no~ ca3l1S que RJ
dt:ll<;iJ
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Co Hnx.-n Pnmeiro Partido llF An Di:ipOslti\'oda
Po", "" Huhscrilor ... (.:onstlltllçAu h:uctlil Objctivo/Tdl.to Ja PEt' 173195

'0 W (I>.,,) PEC ~

An' Ine AI çJo

31 '" l'oderExc::culi'Jo O" 41 Patla do Clllgo: -, - em mude ck satroça judicill transitadli em julpda,· Ar

31 54 l.D.umCamelrD PII. lU S" 41 Estabelecer, comohipó~ de perda de CIta0.' JCn1es)ÇIjudicial transitada em jlllpdo Ar

33 42 JoioMeIlOo PFi. SF li" 41 [\0\'0 M:mtcr. scatençajudicialltanSítada em julgado como 1ImII dAs condiçõeJ pua pert1I do ar.co Ar

Nck)

13 53 Eulc:rRibciro I'MDIJ AM li" 41 no'. Dt:1o'miaur. como hip6te5l: de pc:rda tk cargo,. xn1enÇa Judicial trumlada emjulpdo Ar

33 20 Gérson Peres PPll PA 2",4°,6°, 4' lliIlabelo.:er. perda de caJ&O em virtude di: stnlença judicial lnlMitldn em julpdo, Ar
7',S', \I

el2

Jl 17 Celso l)aníc:1 PT SP S" 41 Estnbckcer. pc:rib do c&tI0 em virtude de Sl!ntt:nÇajlldiciJl (tM111itada emjulpSo AI'

J1 51 hIqtk.-sWu,lKll:l' I'T liA S" 41 Manter como hiJlÓlecc de pcrd3 & cwgo li )\l,."Olt:nÇa joolc:ialuam:ibda em julpJo, AI'

34 00 POlkr Hxceuüvo S" 41 Perdi do CltfJD' -U - por deddia, improbKWc ou qualquer outra (alta an\"C. apunda medi:lU\~ proc:euo AS
ltiminoollivoem qur: seja asscguradoo contraililôrioc. ampla c.k:fcsa~.

34 42 JoioMel1io /'I'I, SP li" 41 no" Esl.beI=. de.ldia, improbjdodc: 00 qtIIlqc,?" foi" ~'e, IpIlrIdu medilllle~"~~ I~
Ndo na bma prevista no EsUtul0 Gcnl do Serviço Púbbco, as:sqwacSolJ o conlBdit6rio c. ~

""'" ......,... pozapcnllole...... :'

35 4' SalomIoCna PSDIJ RR 12 41 no Vedar que se .pliq~ aos JC'Vidores púbiicos ft:dcrais que li dita di Emendla dctenvoI~ .tim.des RJ.. lrln!ltcridas pela llmlo a JCUS ex-Tcrritórios a perdi & caril' por imuftciéntia..se descmpcMo, mwida •
rcdaçlo do !'EC.

35 61 l'imaMel PSOO CE '" 41 .... Render li ,qu1amcnlJçio por lci ordiMria OI cuos de perda de c:qo de~ púbHca eüv~1 por RJ

'''''''''' insurlCiénciAI de desempenho

3S 49 _Cruz PSIlIl RR li" 41 SopriDúr. hipO.... oIe perdo oIe ""JO por inJuJ'""""io de dexmpeMo, .......... PEC. RJ

35 51 J_W_ PT DA li" 41 .... Auepn:r 10 servidor atiwl deslipio do lel'VÍÇo púbhco pt'I' iluufteilncia de dcxMpcMo indatiuçlo RJ
Da forma c JfIIdaçIo previstas ali lei.

35 17 Ccbov.nicl PT SP li" 41 .... Ellobeloeer que ......idec _Yd dalipdo do JerYiço p6b1ieo por inJorldbeio oIe deoeoopc1Ilo "" RJ
........... iodeninIçJo, '" r...... pdoçJo JOCVÍU' em lei.

36 MiIlooTaner PT RJ li" 41 Soprimir.1 ]O do 111. 41 do C"""i1lliçJo, """ • redoçJo do PEC, que lenII ioIpliáYd • dali........ Ar
plX' DCCCUidIde da Idminjstraçlo de xnidor acAvd que dc:Ieavolva lIividrdcsexclUlins de futado.

36 MittonTCIl'ICr PT RJ li" 41 .... Suprinúr.1 :l" do 111. 41 do CllllItituiçJo...... redoçJo do PIlC, que _. erioçio de .... CUJO, por Ar
quatro MOI, pn I:S metmU fUnç6cs da Cata0 ext.iato. q.wwJo ti d.:slipnen&o do scnidar ocorrer por
~dolldmiJú"'oçiopúblicl.

36 00 Pockr n"cClilivo '0 41 Perda do tar'JO: -IV • por ncc:esddIdc da IdmtnJm.ç1o púbhcI, visando • uduçlo ou f~uraçlo de AS
qu.JrOl, bem como. ado:1WlÇio dcsles *W IimUes rlUdos com bucno art. 169. obsmados OI aiterKll de
do:slipmento C$bbe:lc:cidos em Ic."'i compkmcrl~-

1(1 20 1'1luloGoovéll PII. se S" 41 ""'0 Odaminlf que • p:rdll de "*to por necen:tdadc di .wninittrlçio pública deYcr4 ob&t:rvar critérios de AS
deslipmenlo estabelecidos em lei CM1planeuw, que auqurem lmpc:uolllída& e obj1.1i ...iJ.ll(k na escolha
dos servidofãl a serem dcsllpb.1 e a precedlncla nos desligamentos dos SI.'1'Vidon:s nJo estivcts dos que
conlarem menor Icmpo de serviço publico. dos rnc:lIM idomõ, dm; solte:irO!ô e dos que tlver~ men<>o
filho<

31, 15 RégiliOW FFI. SP no,. 41 Aphear a exooeraçio por CXt:CSSO de quadros somentc lOS JeT\'ídores -dmítib. putir di promulgaç/k) da AS
Olívcira E~da, rCi.Sllvad:J a hipólese &= atend<.T MOS hmitc:o ~~ 00 pessoal c:stabdecidat no art. 169 da

Con~iluiçao.llté 31 dt: dezembro de:: 1998

J6 2S l'uulo(k!U\'éa P/L se SO 41 F..sLlbclcc:cr como condiçJo pnrn ebligamenlos por necessidade di Ddmi!li!Muçio. que deliCIA0 'Il:I' RJ
prccooidos 111 rcnlllJIÇlo de progrumas de ~ti\'O à I:xoneraçio volullliria

J(, 15 R.!115<k PFL SF 41 1k.1t:1l11inar q~ a cll.U~3ÇIO por CXCI:Sço de quadro~ só scJa admilida mcdianl~ iu~knUaçJo. nu ronna c AS
{)hvl:lnl gradaçio e5bhcl.:cidm. em lei, <kvcnJo tlht.-tk."I:eI" acnl~ obJCll\'OS e implicilr 11 dl:tJnçlo aulomÁtica do

cargooc~ Pl=lo servidor
](, 20 11;lllloCiutlvàt FI'L se H" 41 1~lubcll:CCr que: Oli &.:shgamcnlos: por~ da atlrnímstraçlo pUblica dcstinlM.kl!li , ad.:quaçJo-.w

~qutllltos 8O!i limitesfi~ na forma do art. )69 ocorrcrio sob as condiçikll que menciona. /.')
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Cá EmL~l Primeiro Partido [lisposillvo da
di da Subscritor da t ConstituiçAo Federal Objetivofl'cxto da PEC 173/95 1'0

~o N" (0<-".) PEC si

se r8"

Art. § Inc AI. çilo

36 28 Paulo Gouvêa PFI. 41 novo Determinar que, quando o desligll1Dento do servidor ocorrer por necessidade .ia adnütlistração pública, o RJ
cargo respectivo será consi<krado extinto, ficando vedadas, por cinco lIIIOS, a criação (]" novo cargo para as
mesmas f1lllÇõcs e a admissão do pessoal, a qualquer titulo, pala a ârca ou scl')1 cm quc se cfctivou o
desligamento.

36 42 JoiloMellilo PFL SI' novo 41 novo Condicionar a exoneração por excesso de quadros ao prévio desligamento de servidores não estáveis, não AS
Neto concursados e dos servidores em estágio probatório.

36 16 Régis de PFL SI' novo 41 novo Detcrminar que as exonerações por excesso de quadros incidirlo sobre servidores nlo concursados ou que AS
v Oliveira não alcançllJ1llll ainda a estabilidade na atividade funcional objeto da redução dos quadros.

36 16 Régisde PFI. SI' novo 41 novo Determinar que a exoneraçBo por excesso de quadros deverá prever indenização, na fonna e gradaç!o AS
Oliveira estabelecidas em lei, obedecer a critérios objetivos e implicar a automática extinção dos respectivos

cargos, vedada a recriação do cargo eJrtinto ou de qualquer outro cargo ou emprego com atribuições
semelhantes durnnte o perlodo de quatro anos, a contar do dcslig811lCllto.

36 42 Joilo Mellão PFL SI' 8" 41 novo EstabelccCr a demissão por necessidade da adminislraçilo pública, consubstanciado em ato de AS
Neto gercneíaJnento relativo à reduçllo ou reestruturação de quadros, e adcquaçilo destes aos limites

constitucionais de despesa, observados os critérios de desligamento estabelecidos em lei complementar,
como uma das condiçllcs para perda do cargo. .

36 16 Régis de PFL SI' novo 41 novo Aplicar a exoneração por excesso de quadros somente aos servidores admitidos a partir da prornulgaçilo da AS
Oliveira Emenda, rcssaIvada a Iúpótesc de atender aos limites de despesa de pessoal estabelecido no art. 169 da

Constituição, até 31 de dezembro de 1998.

36 15 Régisde PFL SI' novo 41 novo Detcrminar que as exonerações por excesso de quadros incidam sobre servidores não concursados ou que AS
Oliveira Dio a1canÇllJ1llll ainda a estabilidade na atividade funcional, objeto da reduçllo de quadros.

36 53 Euler Ribeiro PMDB AM 8" 41 novo Determinar, como 1úpótesc de perda de cargo, a necessidade da administraçilo pública, visando a redução AS
oU reestruturação de quadros, bem como a adequação destes aos limites fixados pelo art. 169 da
Constituiçilo, observados os critérios de desligamento estabelecidos em lei complementar.

36 25 Alexandre PSB RJ go 41 novo Determinar que, na perda de cargo por necessidade da administração pública visando à redução ou AS
Cardoso reestruturaçilo de quadros, bem como a adequaçilo destes aos limites fixados com base no art. 169, serilo

observados os critérios estabelecidos em lei complementar e resguardados os servidores admitidos até a
data da promulgaçilo da Emenda.

36 8 Edson Soares PSDB MG 8" 41 novo Determinar a observãncia dos seguintes principios quanto ao desligamcuto por necessidade da AS
adtrrinistração: I - adoção de critérios objL1ivos; 11 - garantia de indenização ao servidor, na forma e
gradação estabelecidas em lei; III - extinção automática dos re'')lCCtivos ClIrgos. vedada a recriação do cargo
extinto oU de qualquer OUlro cargo ou empt'cgo com alri'miçõcs semelhantes durante o penudo dc quatro

r---anos a contar da data do desligamento. '~
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COMPLEMENTACÃO DO VOTO DO RELATOR
- art. 37 § 100(novo)

Nos tcnoos do 1ft. 57, XI do R~o Interno, esta Relatoria

aroIbeu aIgwrias sugestões oferecidas pelos rn=bros desta Comissão no curso da

díswssio da matéria.

Nio se traia de um novo voto, tampouco novo Substitutivo, de vez

que as sugestões acolhidas não importam alterações substanciais, essenciais do

Subslitutivo já oferecido, ao revés, implicam em grande parte a adaptações e

aprimonmemos redacionais.

Passamos, assim. à justificação dos aperfeiçoamentos alvitrados

pelos iIusIrcs Pares, ao final, consolidados no Substitutivo ora reapresentado, seguindo a

ordem dos dispositivos collSlitucionais peninemes, das disposições gerais e transitórias do
Substitutivo. .

DiopeoirMIs CoutiluàolUlís

-Ilt 21 XIV

ManIendo-sc a idéia da criação do fundo, acolbemos a sugestio de

deixar c:xpressameute assegurada a organizaçio e lJWIUtençio da polícia civil, da polícia

militar e do corpo de bombeiros miIitM do Distrito Federal, consoante o mandamento

COIISliIucionaI em vigor, o que, por seu turno, motivou a adaptaçio~ do Ilt. 29
do Substitutivo.

-art.21 XXII

A modificaçio, de cunho redacional, visa lão-someDte a

compatibilizar a redaçio deste inciso com o disposto no inciso m do § I" do art. 144 da

Constituição Federal.

Suprimido o voeábulo "autorizados' para conferir maior clareza ao
texto.

Distin!!ue-sc as funções de confiança dos cargos em comissio, para

deixar claro que as primeüas seria exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de

cztEO eíi:tivo, cIecorRudo deste aprimomnento a necessidade de compatibilizaçio do texto

do art. 33 do Substitutivo.

-art 37 X

A remissão ao 1ft. 39, § 6" busca tio-solDCllte apurar a redaçio do

inciso, ""itando-se, outrossim, o empn:go prescindível da expressão "dos rn=bros de

Poder e dos demais agentes políticos".

-~

AprimOJa-se a sistemática de fixaJ;io do subsídio mensal dos

Ministros do Supremo Tnllunal Federal, que passa a depender de lei de iniciativa conjunta

dos Presidentes dos Três Poderes da Repóhlíca.

Quanto à tmI1IJIeIOÇào do servidor, insere-se a mençio ao inciso

XIV com o escopo de n:afintw- a vedaçio de aaunuIaçio de aaéscimos pecuniários.para

fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Suprimida a alínea "d" que previa o tegime de contratação

temporária de pessoal, em atençio ás criticos formuladas de que instituído tal regime a

~dminisIJaçio Pública passaria a COIIlar com três tipos de vinculos funcionais.

Supressio do dispositivo, consoante decisão da Presidência da

Comíssio em qucstio de ordem.

- art. 39 11 (novo)

Explicita-se o cmiter eventual do adicional de produtividade e,

ainda, n:afirma-se a distinção entte a~ de confiança e o cargo em Comissão,

COIIIOIDIe o já disposto no inciso V do art. 37.

-~(novo)

COIrige-se a ooüssão do Distrito Federal entre os entes que

manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores publícos e,

ainda, imc:nta-se restringir a celebração de convênios somente entre entes fedetlldos.

E!Jumeg..se, para maior clareza, aqueles que serio remunerados

por subsidio.

-~(novo)

Substitui-se a expressio "gt3lificação especial de produtividade"

li?" "adicional OU prêmio de produtividade", já entpregllda no texto, com o fito de evitar

qualquer interpretação que possibilite a instituição de um novo tipo de !!J'ltificação de

produtividade.

-an.39 § II (novo)

Al:rescatta-se ao art. 39 da Constituição dispositivo que outorga a

cada Poder a fàcuIdade de remunerar seus servidores organizados em carreira nos tennos

do § 6" do mesmo artigo, em parcela' única. tomando clara uma,possibilidade que, de resto,

já era possiveI pela redação do art. 39, II sob a forma de vencimento ou salário.

No que tange á aposentadoria do servidor, substitui-se a e><pressio

"tempo de serviço" por "tempo de contribuição" para compatibilizar com o que dispõe •

Proposta de Emenda Constitucional de refurma da Previdência Social.

Suprimida. e><pressio "cabendo • decisio tinaI à maior autoridade

do Poder a que pertença o servidor", consider.mdo-se que efetivamente a exigência era

despicienda.

-,art. 48 XV

Confere-se competencia ao Congresso Nacional para a fixaJ;io do

subsidio dos Ministros do STF. o que enseja a supressão do inciso XV do an. 52 e a

menção deste dispositivo na letra "b" do inciso 11 do an. %.

Aprimora-se o texto no que conceme ás regras para a

aposemadoria dos magistrados, para melhor adaptá-lo á Proposta da Emenda

Constitucional de reforma da Previdência Social.

Coereute com todas as remissões feitas no que tange

im:dutibilidade de remuneração em geral, fàz-se mençio ao § 6" do art. 39.
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- art. 127. § 2·

Explicita-se ·a. competência do Ministério Público de propor ao

Legislativo a política rclTlU.nCt1Uória c os planos de carreira de seus quadros.

.-~9_Cao. IV do Titulo IV

A Seção passa a denominar-se "Da Advocacia Pú~", já que não

!rata somente da Advocacia-Geral da União, conforme consta no Texto Magno, mas,

Iambém. das Procuradorias dos Estados e do D..1rito Federal. .

- art. 132 -canut"

É prevista a pmticipação da OAB em todas as fases do concurso

público para procuradores.. a exemplo do que jã ocorre com os magistrados. Suprime-se a

""I'fessào 'e o conrrole interno de legalidade dos atos do Poder Executivo", por

considerar-se desnecessária, pois redundante.

-m. 132.llItágnIfo único

Em di3pasio com o que se estabelece para os demais servidores,

DOIIDOti2a-se sobre a estabilidade dos procuradores.

-1It, 144 §§ I· 2· e 3· •

lDsere-se a expn:ssão "organizado e mantido peja Uniio" nos
disposirivo5, para dirimir dúvidas que possam surgir com a supressão desta exigência 110

inciso XIV do art. 21.

-lU. 144 §9"

Aprimora-se o texto, submetend<;>-se os policiais á regra de fixação
da mooncraçào do art. 39, § 6°, sugestio já acolhida em relaçio aos delegados de

arn:ir.a, com o ÍDluito de impedir qualquer~ no seio da categoria.

-m 169 §§4" 5° 6·e7"

Coodiciona o processo de perda de cargo de servidor estável a alo

IIOm••tiI,o motivado que somente podeni ser aplicado consoante critério. a serem previstos

em lei federal.

0ulT0ssim. garnnte-se a não utifizaçio politica de cargos extintos,

valaodo-se a criação, pelo prllZO de qualTo anos, de caIgO, emprego ou fimçio com

aIribuições iguais ou assemeIbadas.

-art 173 § I· In

Aperfeiçoa-se o lexto, alertando para a necessidade de observincia

dos principios da Administração Pública consagrados pela Lei Maior.

DispooitivIlS CoastitDcioaais Gerais e Traasitó~ do Sabstitutivo

- art. 37e 38 do Sr,bstit1lti.p

Os dispositivos referem-se aos servidores públicos dos Territórios
Federais tr.UISformados em Estados peJá Constituição em \;gor, harmonizando diversas

sugeslÕe5 em um SÓ texto, com vistas a definir a situação funcional.desses servidores.

A modificaçio decorre da necessidade de se definir a aposentadoria
daquclel; que, embora não sendo servidora, exercem funções púbücas nio custesdas pelos

cofRs pdbIicos e sem vinaJlo com a Adminimaçio Pública

Estas sio as justificativas ás sugestões acoüúdss por em RelatODa

la presente Complemenaçio de Volo.

Sala da CODIisoão, em 27 de agDSlO de 1996•

4/(i-rY. h<"b-'--'--
~t'id .. ~IOREIRA FRANCO

_lor

CCMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N" 173-A, DE 1995

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N" 886195

SUBSTITIITIVO DO RELATOR

(ANEXO À COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO)

Modifica o regime e dispõe sobre princípios e nolllUlS dl
AdminislnIçio Pública, servidcres e agentes políticos. controle de
despesas e fuw>ças públicos, e custeio de atividades • cargo do
Distrito Fed=J, edi outras providências.

As Mesas da Câmara dos DepoWlos e do Senado Federal, nos tennos do § 3' do

an. 60 da CllIlSIituiçio FedenI. promulgam a seguinte emenda constitucional:

AI!. I" Os incisos XIV e XX1l do lIrt. 21 e XXVII do lIrt. 22 d. Constituição

Fcdera1passam a vigonr com a seguinte redat;io:

"AI!. 21. Compele i União:

XIV - prestar MSistêocia financeira. ao Distrito federal para a execução de

scrnços pülJIicos, por meio de fundo próprio, asseguralla aorgnnização e Il1llllUtençào da poUci. civil, dn

polida militar e do COIJlO de bombeiros militar,

XXlI- exeanar os serviços de policia maritima. aeroponuária e de frontei""

AI!. 22. Compete privativamente á União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contrataçio. em lodas as modsIidlIdes. n:JS
dMnas esferu de govemo, para a adrninisttoçio pública direla, autãrquica e fimdJcionoI, obedecido o

dispooIo DO an. 37, XXI, e para as _ públicas e sociedades de economia mista, nos termos do

m. 173, § 1°,111;"

AI!. 2" O i 2" do lIrt. 27 e os incisos V e VI do lIrt. 29 da Constituição Federal

passam a vipar com a seguinte redaçio, inserindo-se o seguinte § 2· e renumer.mdo-se o atual

parigrali> único """'!' § 1° do art. 28:

"AI!. 27 .

§ 2" O subsidio dos Deputados Esudoais será lixado por lei de iniciativa dn

A.ueamIéia~ na ruio de. no máximo. setenta e cinco por cento daquele estabelecido. J:.m
espóde. para os DepuIados Federais, observado o que dispõem os arts. 37, XII, 39, § 6', 57, § 7', 150.

11, 153, l11,e 153, i 2", I.

AI!. 28 : .

f I- Perderá o mazIdato o Governador que assumir outro cargo ou funçào na
admiaíslJaçio pública direta ou indúela, resalvsda a PO'" em virtude de concurso públioo e observouo
o díIpoilo DO art. 31,1, IV e V.
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§ 2" o subsidio do Governado.-, do VICC-Govemador e d05 Secretirios de

E5tado sed fixado JlOC lei de iniciativa da A5scmb1éial.egislativa, observado o que dispõem os arts. 37.

XI o XlL 39, § 6", 150, IL 153. UL 0153, § 2", I.

An.29 .

v - subsidio do Prefeito.. do VJCe-Prefeito e dos Sccretírios Municipais fixado

JlOC lei de iniaatr... da Câmara Municipol, ob!eIvado o que dispõem 05 amo 37, XI O XIL 39, § 6", 150.

n. 153. UL e 153, § 2", I;

VI - subsidio dos Vcmodo<es fixado JlOC lei de iniciativa da Câmara Municipal,
...11IZio de, DO lIliximo. _ e cioco JlOC C<lllO daquele cst>bclccido. em espécie, para os Depurados

~ obscrvado O que dispõem os amo 37, xn, 39. § 6", 57. § 7", 150, n. 153, UL e 153, § 2". 1;"

Art. 3" O _'. 05 inc60s L IL V, vn. IX, x, XL XIL XUL XIV, XV, XVI,

XVlL XIx, XX o XXL e o § 3" do art. 37 da Constinúçio FederII passam a vigorar com a seguinte

rcdoçio, aacsccndo-sc também ao mesmo artigo os seguintes §§ 7" a 9":

-.I\rt. 37. A administnçio pública direta e indima, de qualquer dos Poderes da

União, dos Eslados. do Distrito federll • dos Municípios obcdccc<i 005 principias de legJ1idadc.

impcssoalidadc, lIlllIa!icWIe, publicidade, qualidade do serviço prestado e. tambCm, ao seguinte;

[ - 05 cargos. empregos e funções pUblicas são acessíveis aos brasileiros que

preencham os requisitos estabelecidos em Jei.. assim como aos estRngeirOs. na forma da lei;

11 - a ínvestidunJ em cargo ou emprego pUblico depende de aprovaçio previa em

coocwso publi:o de prm'aS ou de pr0v&5 e tituJos. de acocdo com a mtureza e a complexidade do cargo

ou emprego. na furma prevista em Ici, rcssalvodas as nomeações para argo em comissão dccia"lldo em
lei de tivre """"'"Çio e C><llIlefll<;ào;

V - as fim<;õcs de conlimça, exercidas exclusivamcnle por servidores ocupantes

de cugo efetivo, e os cargos em comissão. a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos.

condições e percentuais mmimos previstos em~ de:ninam-&e apenas as atnõuições de direção, chefia e
assessomnemo:

vn - o direito de greve seri exercido nos termos c lJl:K limites definidos em lei

IX - lei da Uniio. dos Estados. do Distrito Federal e dos Munícipios disporá.

<obre o conIIalO de emprego pUblico na administm;ào direll., autárquica e fundacional, obsetvado. em

qualquer asa. o disposlo nos iocisos L IL UL IV. VIII. X, XL XIL XIU. XIV o XV • DO art. 39. capUI.
e§§ 1".5": •

x - alClllUllenÇio dos servidotcs pUblicos • O subsídio de que trata o art. 39. §
q- someuI:c poderio ser fixados ou aherados por lei especifica.., OMervada a iniciativa privativa em cada

caso,~ rcvisio gcraI aouaI, sempre na mesma data e sem distinçio de índices;

XI - iI remuneração e o ~djo dos ocupantes de CUBos, funções e empregos

pUblicas da admínistraçio dircto., autárquica e fundacional dos membr05 de qualquer dos Poderes da

Uniio. dos Estados., do Distrito Feder.LI e dos: Municipios., dos detentores de mandato eletivo e dos

demais oagentes políticos e os proventos. pensões ou outra. especie remuneratória. percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. não poderão

exceder o subsidio mensal que for fix.ado~ em espécie. por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da

RepúhlicL do Congresso Nacional e do Supremo Tnõunal Federal, para 05 Ministros do Supremo
Tn1Junal fcdcnll;

XII - lei da Urüio. dos Estados.., do Distrito Federal c dos Municípios poderá
estabeIta:r limite remuneratório em valor inferior ao previsto no inciso Xl;

XlII - é vedada a vincu1açio ou equiparaçio de quaisquer espécies
rcmuocmórias para o efeito de remuneração de pcssnaI do serviço público:

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não seria

computados nem aaunulados para fins de conc:esQQ de acrescimos ulteriores;

xv - o subsídio e os vencimentos dos ca.rgos e empregos publicos são

im:dutivcis. ressalvado o disposto nosans. 37, XL XII e XIV. 39. U e 1IL e §§ 5" e 6", 150,11. 153, UL
e 153. § 2",1;

XVI - é vedada a aamwlação remunerada de cárgos públicos. exceto quando

~vercompatfbilidade de borârios. observado em qualquer caso o disposto no5 incisos XI e Xll:

a) a de dois cargos de professor;

b)a de um cargo de proli:ssor com outro té<nico ou cicmífico;

c) a de dois cargos prMtiYus de medico;

xvn - a proibiçio de ocumular _se a empregos o funções e al>nngc

anarquias. fimdaçõcs. empn:sas públicas. sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e socicdadcs
.-miadas, dircta ou iDdin:<amcotc, pelo poder público; .

XIX - somente JlOC lei especifica podcri ser criada autarqtJia O autorizada a

inslituiçio' de CIllI'I'csa pública, de sociedade de economia mista e de fundaçio, cabeodo i lei

~, ...... úIIimo caso. definir as áreas de sua alUaÇio:

XX - a aiação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de ceooomia

mista e a panicipoçio de quaIqucr delas em empresa privada seria disciplinadas pela lei a que se refere o
art. 173,§ I";

XXI - rossalvados os casos cspccificados na legislação, as obras, selVÍÇ05,

oompras e alicnaçõcs da administraçio dircto., alIIárquica e fuodacionaI seria COIlttIIadas medianIc

processo de liciIação púbüca que assegure igualdade de condições a todos 05 CO<ICO<TentCS, com

cIiusuJas que estabdeçam obrigaçôcs de _to, mantidas as condições efetivas da propolla. DOS

te:nno< da Ici. o <pIaI!OOlCIIte pennititi as cxigêac:ias de quaIificaçio téa1ica e ccouõmica in<IiJpmsá1lÓS

i garaIIlia do cumprimemo das obrigações.

§ 3" A lei disciplinari as formas de participação do usuário na admiJúlIação
púbüca_. indima, regulando cspcciaImcmc:

I - a audi&x:ia dos usuários na fonooJação das poIiticas públicas e na cIaboraçio
de clisp05içõcs _-as getais que os aletcm e sua alUlIÇio em colqjiados cujas decOOes lhes

digam respcilo;

U - as rcclamaçócs rcIativas i prestação dos serviços pUblicas em gcraI,

-..- a llllIIllltCDÇio de serviços de atendimento ao usuário e • avaliaçio periódica, externa e

ÍDlcma. da qualidade dos serviços; •

m-o aa:sso dos usuários a registros adminimalivos • a infOl'lllaÇÓd sobre atos

de governo. observado o disposlo DO ar!. 5", X oXXXJÚ;

IV - a disciplina da reprae!Jlação contra o e><en:icio negligcme ou abusivo de
cargo,~ ou fimçio na adminimaçio pública.

§ 7" A lei dispo" sobre 05 requisitos • as rcstriçõea ao ocupante de cargo OU

emprego da adrnilJisttaçio direta e iodircta que possibiIitc o aa:sso a~ privilegiadas.

§ ll" A autonomia gerencial, 0IÇalllCDlária o financeira dos órgi05 e entidades da

adminismoçio - • iodireta podcri ser ampliada mediante COIlIIato, a ser finnado entre seus

adamsttadorcs o o poder público, que tenha JlOC objelo a fixação de meus de descmpcnbo para o órgio
ou ClIidadc, cabeodo i lei dispor sobre:

a) o prazo de dlU2ÇÕO do contraio;

b) OS COIll1OIcs e critéri05 de avaliação de descmpcnbo. direitos, obrigações e
lCSpOIISabilidae dos dirigaJlcs;

c). remuneração do pcssoaI.

§ 9" O disposto DOS inc60s XI e XII deste artigo aplica-se ... empresas públicas

e is: sociedades de economia mista. e suas subsidiárias.. que receberem recursos da Uniio. dos Estados.

do Distrito FederII ou dos Municípios para pagamento de despesas de pcssoaI ou de custeio em gcnll."

Art. 4" O _, do art. 38 da Constituição federal passa a vigorar com •

seguime redação:

"An. 38. Ao servidor público da administraçio dircto., autárquica e fundacional,

em e><en:icio de llIalldato derivo. aplicam-se as scguürtcs clisp05içõcs:

An. 5" O art. 39 da Constituiçio FederII passa a vigorar com a seguinto
redação;
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"Art. 39. Lei de iniáaliva de cada Poder da União, do> ESUIdos, do Distrito

FaIenl e dos MWlicipios insótuiri polilica n:muner.lIória e planos de carreira obedeceodo aos principios

do mérito e da copaátaçio cootinuada e à nature:za, e<>mplexidade e atribuições dos respectivos cargos,

vedados:

I - fi enqusdramatto de cargos e empregos públicos sem obsenlincia do plano

§ 9" Lei da Uniio. dos ESUIdos, do Distrito Federnl e dos Municipios disciplinará

• aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com. despesas correntes em cada
ÕIJlio, auarquia e fimdaçio, para aplicação no desenvolvimento de programas de qWtlidade e

prOOJtividade, IrCirwnenro e desenvolvimento. modetniz&;io, rC3jl3CC/hamcnto e rnciotuilização do
serviço pUblico, incItWvc sob a forma de acficiooaI 00 prêmio de produtividade.

§ 10. A requisiçio d~ SOfVidor pUblico seni regulada em lei, sendo •
l<IJIIlnCnÇio _ integralmcnte pelo órgio 00 entidade requisitante.

§ II. A critério de cada Poder, • remunetação dos servidores pUblicos
~emcarreir.a podcrà scrfuwlanostermos do § 6" deste anigo."

. U - a instituição de gmiIic.ações. adicionais, abonos, prêmios e outIas vantagens

.............00 ressMiados:

a) o adicional por tempo de serviço em valor mo superior a um por cento por

DO de efetivo exercicio;

b) o adicional 00 prêmio de produtMdade, de natureza eventual, na fonna da

lei'

c) o adiciorW por atMdades penosas, insalubres ou perigosas, como definido em

-mneredaçio:
Art. 6- O i..wo 11 do art. 40 da Constinúção Fedem) passa a vigorar com a

"Art. 40. O servidor seniaposentado:

.......................................................................................................

d) li gratificaçio peJo exercicio de função de confiança. ou de cargo em

comissio.

U - compulsoriamente, considerando as peailiaridades de cada cargo, ao

axnpIelar a idade prevista em lei ou, na iàlta desta. aos setenta. e cinco anos de Uhde, com proventos
proporáooais ao tempo deconm~;"

lU ~ qualquer incorporação aos vencimentos dos servidores publico&., ativos e

inativos, bem como âs pensões, seja. a que titulo for~ ressalvado o adicional por tempo de serViço e
observado o Irt. 37, XI e XU.

redação:
Art. r O ano 41 da Constituição Fedend passa a vigorar com 3. sc-guinte

int:isoXV:

§ I" A fixação dos padrões de:vencimento e dos demais componentes da. polirica

lmIliI1CWória observará:

I ~ a natureza, o gr.w de responsabilidade e a complexidade do~ cargos
componeutes de cada QUTeira;

fi - 05 requisitos pua a investid~

m-as peculiaridades dos cargos.

§ r A União, os Estados. o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho

de polílica de administração e rcmullCf3ÇÕO de pessoal, ilItegIlldo por servidores designados pelo>

respeclÍ1IOs Poderes.

§ )11 A União. os Estados e o Distrito FederaJ manterão escolas de governo para

a fonnaçio e o aperfeiçoamento dos servidores públicos., constituínda.se a participação nos cursos um

dos requisitos para li pmmoçio na carreira. faailiada. para isso. a celebração de convênios ou contratos
aJtm 05 entes federados.

§ 4° Aplica~se aos SCf\oidores ocupantes de cargo publico o disposto no ano 7°.

IV, "11. VUI. IX, XII. XUI. XV, XVI, XVII, XVIII. XIX, xx. XXII e xxx. podendo a lei estabelecer

requisitos difermciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 5° As vantagens a que se referem 05 nas. 7", IX c XVI., e 39. lI, b. c e d

deixarão de ser percebidas quando cessarem as condições que lhes deram causa. não incidindo sobre as

pccdas nio~ aos vencimentos a contribuição previdenciaria destinada a aposentadoria ou
pensão.

§·6° O membro de Poder. o detentor de mandato eletivo. 05 Ministros d~ Estado

c 05 Scctewios Estadnaí.s e Municipais serão remunenuios exclusivamente por subsídio fixado em

parcela ünica. vedado o acréscimo de qualquer grntificação. adicional. abono. prêmio. verba de

reprcsentaÇio ou OUII'I. especie remunetaEória, obedecido. em qualquer caso. o disposto no art. 37. X. XI
eXU.

§ .,., Lei da União, dos Estados., do Distiito Federal e dos Municípios poderá

estabelecer a relaçio eutre a maior e a menor remuneração dos servídores públicos, obedecido. em
qualquc.- caso, o disposto no an. 37, XI e XU.

§ Ir Os Poderes E."{ecutivo. Legislativo e Judiciário publicaria anualmente os

l:mores do subsidio e da remt.nleRÇio dos cargos c empregos publicos.

...Art. 41. São estáveis apã!õ cinco anos de efetivo exercicio os servidores
nomeados par.II cargo de provimento efetivo em virtude de COnQJ1W público.

§ I" O servidor pUblico estável só perderá o cargo:

1-em ,inude de sentença judicial transíwla em julgado:

11- mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla def_

m - mediante procedimento de avaliação periódica., por insuficiência de
desempenho, na funna da lei.

§ 2' Irtvalidada por selI!OlIÇ3 judicial a demissão do servidor estivei, serã ele

n:iutegIado. e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem.. sem direito a indenização.

aproveitzdo em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de
serviço.

§ 3" E.'<tinlo o cargo 00 declarnda a sua desnecessidade, o solVidor estável ficará
em disponibilidade; com remuneraçio proporcional ao tempo de serviço, ate seu adequado
aproveitamento em outro cargo.

§ 4
8

Como condição par.a a aquisição da estabilidade., eobrigatória a avaliação
espcciaI de desempenho por comissão instituída para essa finalidade:'

Art. S8 O art. 4& da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte

•Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do Presidente da

República. nio exigida esta para o especificado nos arts. 49. 51 e S2, dispor sobre todas as matérias de
comperCncia da União, especiaJmelIte sobre:

...........................................................................................................................

XV - fixM o subsidiu dos M'mistros do Súpremo Tribunal Federal, observado o
que di'llÓClD os arts. 37, XI., 39, § 6", ISO, n. 153, UI. e 153, § 2", 1;"

An. 9" O inciso vn e VIU do an. 49 da Coostituição Federnl passam a vigorar
com a seguinte redação:

"An. 49. É da colllpetàx:ia =Iusiva do Congresso Nacional:

. - .

vn - fixM idõotico subsidio para os Deputados Federais e os Senadores,
obravado o que dispõem os arts. 37, XI., 39, § 6", ISO, n. 153, UI. e 153,§ 2",1;

vm - fixar o subsidio do Presidente e do V_Presidente da República e dos

Ministros de Estado, ob<ervado o que dispõem os Itt!. 37, Xl, 39, § 6", 150,1~ 153, UI. e 153, § 2",1;"
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Ar<. lO. o inciso IV do art. 51 da Con<tituição Federal passa a vlgoIaf com a

seguiote redação:

-Ar<. 5 I. Compete prMtivameote à Câmara dos Deputados:

IV .. dispor sobre sua. oIgUJização, funciooamento, .polici.. criaçio,

traosfOlIllaçào ou extioção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para

fixação da n:spectiw rClllllOCnÇio. ob=vIdos os parimettos estJbelecidos na lei de diretrizes

orçamemàrias."

Ar<. 11. Os incisos VI, VU, VUI, IX e xm do art. 52 da Constituição Federal

passam a vigonr com a seguinte redaçio~ acrescentando-se 30 artigo o parigrafo úDÍco abaixo:

• Art. 52 Compete privativameute 10 Senado Federal:

\1 - fiscalizar o cumprimento dos limites globais do montante da dívida

coosoIidada da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios;

VU - fucalizar o annprimenlo dos limites globais e das coodições para as

openções de credito externo e interno da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Muoicípios;

VUl- fucalizar o annprimento dos limites e das coodiçóes para a coocessio de

l!,>DIIlia da União em openções de crédito externo e interno;

IX - fiscalizar o cumprimento dos limites g10bais e das coodiçóes para o

lllOOlaDle da divida mobiliária dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios;

xm .. dispor sobre sua orsaoizaçio, fuocionameoto. policia, criação,

ttansIõnnaçio ou extinçio dos cargos. empregos e funções de seus serviços, e a ioicíativa de lei para
fixaçio da n:spectiw r~o, observados os parimettos estabelecidos na lei de diretrizes

~

l'IrigT2fo único. Lei da União discípfiIUUà a particípaçio do Baoco Central na
fisaJizaçio pnMsra ao< iocisos VI a IX."

Ar<. 12. O § .,. do art. 57 da Constituição Federal passa a vigorar com a

"M 57.•...............•......•................................................•.......•••••••..•••........••......•

§ .,. Na sessão legúIativa extraordinária, o Congr<ssD Nacional someole

_ sobre a matéria para a qual foi convocado. vedado o pagameuto de pan:eIa iodeoizal6ria em

wJor superior10 do subsidio mensal."

Ar<. 13. O parágnfo úoico do art. 70 da Con<tiluiçio Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

UM 70..........................•..........•.•...•..........•........................•..............................

l'IrigT2fo único. Prestarli. cootu qualquer pessoa fisica ou juridia. poibIica ou

privada. que utifuoo, anocade, 'guarde, gerencie ou admioisue dinheú-os. bem e va!o<es públicos ou pelo.
quais a União rc!SpoOda. ou que, em nome desta, llSSUllUI obrigações de naluTeza pecuniária."

Ar<. 14. O § 3" do art. 73 da Constituiçio Federal passa a vigorar com a
seguime rcdaçio:

-Ar<. 73 , , ..

§ 3" o. Miai""," do Tribunal de CoolU da União teria as mesmas garaatias,

prerrogativas, impedimentos e subsidio dos Mioimos do Sup<rior Tn;"IDa! de Justiça e somente poderio

aposemar.... com as vanugcn. do cargo qlWldo o tiverem exercido efetivamente poI' mais de cinco
mos."

Ar<. 15. o. incisos V e VI do llIt. 93, o inciso mdo art. 95 e a alioea b do inciso

11 do art. 96 da Consútuiçào Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

-Ar<. 93, ,., , , ..

v - O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corrcsponderi a noventa

e cinco poI' <=10 do subsidio mensal fixado para os Mioimos do Supremo Tribunal Federal e os

!lUb5idios dos demais magisttados seria fixados em lei e escalonados. em nível federal e estadual,

coafonnc as n:spectiws categorias da estrutura judiciária nacioual, não podeudo • diferença entre uma e

0UlCI ser superior a dez por cemo ou inferioc a CÍDCO por cento. nem exceder a noventa e cinco por cento

do subsidio mensal dos Mioimos dos Tribunals Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos

arts. 37, XI e XII, e 39, § 6";

VI - a aposemadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez e ao

ampIew" a idade prevista em lei ou. na fàIta desta, aos setenta e cinco anos de idade. efacultativa aos

binta e ciDc:o anos de serviço, após dez anos de sen'Íço pUblico. sendo no miniroo cinco anos de

cxcrócio efetivo na judicatura;

Ar<. 95, o.juizcs gozam das seguiu.es garantias:

m- irredutibilidade de subsidio, ressalvado o disposto nos arts, 37, X, XI e XlI,

39, § 6", 150, lI. 153, m.. e 153, § 2",1."

An. %. Compete privativamente'

n - ao Supremo Tribunal Federal. aos Tnbunais: Superiores e aos Tnbunais de

Justiça propor ao Poder I..egíslarivo respectivo. observado o disposto no art. 169:

b) a aiaçio e OI extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxíliares. dos

juizos que lhes forem Wx:ubdos e do subsidio de seus membros.. do'i juizes.. inclusive dos tribunais
inIi:rion:s, onde_, ressalvado o disposto no art. 48, XV;"

Art. 16. O art. 114 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte

§ 3- Nio se inst.rem na compeleneia da Justiça do Trabalho os litígios

dccorreo<es do cootrato de emprego público previsto no art. 37, IX."

An. 17. O § I!' do aIt. 127 da Constituiçào Federal p.assa a vigorar com a

seguime redação:

"Ar<. 127 .

§ r Ao ll.fínísterio Público eassegurada amonoffiia funcional e administrativa,

podendo. observado o disposto no art. 169. propor ao Poder Legislativo a coação e eÀ-tinção de seus

cargos e~ .auxiliares, provcndo-os por concurso público de provas e de provas e tituJos. a política

remuner.ttária c os plaoos de C<l'T~ a lei dispara sobre sua. organização c funcionamento."

Ar<. 18. A aIinea c do inciso I do § 5" do art. 128 da Con<tituição Federal passa
a vigorarcom a seguim:e redação: •

-Art 128 , .

§ 5" Leis~ da União e dos Estlldos; cuja inicíativa é tàcultada aos

TC'!"";lÍvo< Proasradores-Geais, est>belcccrio a orsaoizaçio, as atribuições e o estatuto de cada
MinistCrio i'úbIioo, ob=vadas. relaíivameme a seus membros:

I .. as seguiotes gmntias:

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na fOnDa do art. 39, § 6", e ressalvado o

disposto nosans. 31, x, XI e XII, 150,11,153, m.. 153, § 2",1."

Art. 19, A Se;io 11 do Capitulo IV do Titulo IV da Constituição Federal passa
a dmominar.... "DA ADVOCACIA PÚBLICA".

Art. 20. O BIt. 132 da Constituição Fedem p:ssa a 'ligam- com a. seguinte
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-AIt. 132. Os__...~ • do Dislrilo F-, orpizIdos em
........ _ qual o .....~ do __ púIlIioo do ........ âluIoI, com • porticipoçio da

~ ... AdwJpIoo do _ em ..- ...... âsos, _i' ......-açio judicial • •
-.laJriajuridicadas....,.,..ms--.

ParápÜ> único. Aos..--roforidos no:"" é ostabiIidado

.... a- .... do ofolM> oxon:icio, --. avaIiaçIo do -...~ os cirgios próprios.

.... Idoairio c:iI..-iado das COfRFlorias.-

AIt. 21. O an. 13S da COllSliIuiçIo F..... _ • Yi.".... com o soguiIIlo

-Art. I3S. Os .................. das c:aneins~ nas 5oçilos U •
lU _Capilulo doan. 39. i 6·.-

Art. 22. O i ,•• _ iaciso 11I • os " r • 3· do ano 144 da ConstituiçIo

Fod<nI..- ......como--.rodaçio._o... dosoguilllo i 9":

-AIt. 144 .

i \. A poIic:ia fedcnI. iaoIiIuida por lei COIIIO órPo ponIIIIIOIIIe. orpaizado •

-......Uaiio._ em ......... daliaa-so o:

m-__.. fimç6c:s do poIiáa mariIima,~. do &-.iras;

t r A poIic:ia rodooiiria fedcnI. órPo _ ClI)IIIIÍZado • .-ido .....
~. _ em can.n. doaIinHc. __ da lei ao .....- _ das rodovias--

t :r A poIiáa _ fedcnI. órPo .,..-. 0I)pIIIizad0 • .-ido .....
~. _ em can.n. __ IR _da Ioi. ao.....- _ das fomMas--

t 9" A.-ação"'''''''''''poIiciaia.......- ... cirgios ............
......._ ...__.._doan. 39. i 6·."

Art. 23. O ano 163 da COllSliIuiçIo F..... _ o_viIonr _ ...
....... incisos VIU. XI:

"Art. 163.1.<i ~disporásobn::

VIU - os limiIos gIoI>ois do .-. da divida-. da UniIo. ...

~ do llisaiIo F.........Muaicipios;

IX - os limiIos gIobaia ooadiçóos ... as oponçóos do crédito .........
inlomo da Uaiio.... E5Iados, do Dislrito FodonI Muaicipios;

x-os 1imiI... ooadiçóos poro • COIlCOSIio do gar.-ia da Uniio em oponçóos

de aédiIo exJCI'lIC' e n.cno:

XI - os limiIos gIobaia • 00DlIições poro o .-. da divida lIllJbiIiiria ...

~ do 1JÜIriIo FodonI. dos Muaicipios.-

AIt. 24. O _ do aR. 167 da COllSliIuiçIo FodonI _ • vipar ...-

do..,;are ia<iso X:

"Alt.167.Sio_:

X - o....., do _ • o COIlCOSIio do --. induai1Io por

-..:ipaçio do pelos Gooaaos F..... . Esladuais • .... _áçõos financoina. poro
_ do com posaoaI aIÍW>, inaliw. pemioaisIa, dos~ do Distrito FodonI .............-

AIt. 15. O ano 169 da COllSliIuiçIo F..... _ ...... com os ........ §i
r.7". .-....-..do-so o ......~ únic:o poro § ,.:

"AIt. 169. A dooJ- com posaoaIlIIivo • inaliw do qualqua- ... Poderes da
UIiID. ...~ do Dislrilo F...... dos Muoicipios _ podai ......... os limita alaIIdecidos em •
lei I'

t •• A COIlCOSIio do qualqua- ou __ do~. a criaçio
do__ • fiIIIÇiIos ou aItaaçio do do canoiru. bom COIIIO o admissão ou

-.açio do ....-. ........-. pelos cirgios • 0lIIidad0s da admíDisIraçio _ ou iDdirora.
................................ poIi> ....... púIlIioo. sópodaio .... 1iilas:

\- ao~ prévia dolaçio"'-"""...-. poro .......... as projeçóos dodooJ-doposaoal.aos ...

U - ao~ .-iDçio ospocífica na lei do _ 0IÇIIlleIlWiaa.
.-..__plibIicas. as sooiodadoa do _ misla.

t r Decorrido o JIIDO e:ataboIoo:ido na lei~ rofaXIa no~I poro
• adopIaçio aos...-.. ali ..-. _ .....__todoo os _ do vorbu

__ou _aos~ ao Dislrito FodonI._ MuDic:ipiosquo os_....."

t :r ..... o~ limita fixados com ..... no~I ...... artigo,

~ o JIIDO fiado - lei ., 1 "'o' ali Uaiio. os~ o Dislrilo FcdonI • os
........ adolado .........pmvidêociaa:

1- raIuçio do pelo __ .... por <OlIIO das .......... com_ emlXlRliuão
• fiIIIÇiIos do llOIlfiaaça _ em c:ada Poder;

U - daIlisaio dos nio osaa.cis. asaim coasidondos aqudoa admitidos
.. ri .. açio __ aârquica. fimdacioaaI pUbtico do provas ou do provas • títulos""0" S do...... do 1913. aIjoo camciais à admiaislnçio pUblica.

t 4" Se .. ..- _ com ..... 110 porignío -.rio< nio fonm
lI6:ioaIIa ... _ o da~ da lei ClIlIIIpIu-a rofaXIa __ .... o

........ - podai pcnIor o _ quo .... lIOI1DlIliYo~ do c:ada ... dos Poderes

~. - fiIncioaaI. o órPo ou UIIidadc rlmiIIisuaIiYa objeto do raIuçio do posaoaI.

i 50 O quo pcnIor o 011\IO na _ do paQgIafo -.rio<. fará jus •

iadoaizaçio """........- ......-....... por 11IO do serviço.

1 6· O CIIJIO objeto da raIuçio prcyista _ paràgnfus _ _

.-. ................. aiaçio do ou filIIÇio com lriJuiçõcs iguais ou

-..apeloJllDOdo_.....

1 7" I.<i _ disporá sobn: os critérios ....... obodc<:idos na efelivaçio da

-..o do ................1Io 14·." •

AIt. 26. O ~ ,. do UL 173 da ConsIiluiçào FcdonI pasaa o Yigorar com o

--redaçio:

"AIt. 173. .

t \. A lei ............. o _ jwídico da __ pUbIiça. da _ do

- .... • do .... suIJoidiàrias que capIarcm _ CCllIIIimica de pracIuçio ou
.....áaizaçio do boas ou do ............ do lCft'içoI. diapondo sobn::

1-.. fuoçio 1OCiaI. "'-do fiscalizaçio pelo Eslrlo ...... socicdado;

U-. sujciçio ao jwídico pn'Jprio das__ privadas, iacIuaiw quaaIO

- dín:iIos. olIripçilca cMs, aJlIICR:iaia. riIulàrioI;

m-Iicilaçio.-.açiodo ollna,lCft'içoI. __• aIieaoçõca,__

os priDcipios da -....... pIiIJIica:

IV - o ..-iluiçio • o B..m..•..._100 ... c:oaadhoo do adIIIiIIiatraçi•• lixoI.

com. J*lÍCiIIIçio do ....... 1IIÍDDrilirioI;

v - os --.. • avaIiaçio do .......-. ................. dos
.. aduies.·

AIt. 27. O inc:iao V do an. 2116 da COlIIIiIuiçio F..... _ • viso<ar COill •

""",redaçio:
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• Art. 206. o ensino...a ministrado com base no. seguintes principios:

v -~ dos Jl<QÚS5ÍOIlIi< do ensino. smntido. na forma da le;. plano de
=ceia~ o DJIgÜtério pUblico. com pilo AIariaI proliJIioD&i c ingresso cxcIusivamcutc por COIlCUnO

pciblico de provas'c ôluIos;"

Art. 28. O ano 241 da CollSliwiçio Fedc:nl pma a vigorar com a seguime
~:

-Art. 241. A Uniio. os EQdos, o DúIrito Fedc:nl e os Municipiosdiseiplinarin

mavés de lei os COlISÔR:ios públicos e os COIlViDoo de cooperaçio entre o. Cltes fedcndos. autorizando
a geslio associada de serviços públicos, ban como a~ touJ ou pm;iaI de encargos, seM_o
pcuooI c ba1s cssax:iais à COIlliDuidadc dos serviços ltaD5fcridos:.

Art. 29. Até a ÍlIIIÍlUÍÇio do fimdo a que se teltte o ali. 21. XlV da Cotl5tÍtUÍçio
Fedc:nl. compere à Uniio ltWller os atuais comprtlIllissos fitwx:cirno com a ptestaçio de =viço.
públicos do Distrilo Fedc:nl.

Art. 30. No prazo de dois anos da proowlgaçio desta emenda a Uniio, os

Estados. o Dútrilo F<dcnl e os Municípios ptOIIIOIIaio a extilIçio ou traIISfunnaçio das empresas

-.cusuadas majoriwíameme com teCUl10S do Tesouro.

Art. 31. O Congresso Nacional. dentro de cento e vinte dias da promulgação
desta emenda, clIbonti lei de ddi:sa do USlWio de serviços públicos.

Art 3.2. O mont1nte das descontos previdenciários que incidiram, nos últimos

cinco UM anteriores à promulgaçio desta emenda. sobre grarific:ações e vantagens não incorpornveis

aos \'ClCimCOtOS por força do disposto no art. 39. IJI da ConstilUil'io Fctkr.Il scrilo devolvidos ao
servidor, na forma da lei,. que poderá determinar sua compensação com as contribuições que vierem a ser
devidas ao sistema de previdêocia social.

An. 33. A lei que instituir a poiítica TClllIJ.neI1tó.l'Ía disporá sobre as vantagens

incompanveis com o disposto no ali. 39. 11 da ConstilUiçio FedCfll1. preservadas as parcelas de
gratifitaçio pelo exucicio de funçio de confiança ou de cargo em comissio incorporadas ale a

promuIg>ÇÕO desta emenda. observado o disposto no art. 37. XI e XI..L e 39. § 6°.

Paigrafo Uníco. A apüca.ção dA lei a. que se refere o capul nio acarretani a

reduçio de rClDllDel1lÇio. ressalvado o disposto nos arts. 37. XI e XIL e 39. § 6°. da Constituição.
F<dcnl.

Art. 34. É asssegurado o prazo de dois anos de efetivo exe<cícío para aquisição

da eslabi&dade aos amais 5CfVidores em estágio probatório. sem prejuko da avaliação a que se refere o
Df. 41. §4°daCollSliwiçio Fedend.

Art. 35. Os subsídios. vencimentos, tel1lUIJmÇio. provemos da aposenwloria e
pensões adcquar-se-io, quando da pronmlgação desta emenda. aos limites decorrentes da Consútuição
Fedc:nl. nio se admitindo a pettcpçio de excesso a qualque< titulo.

Art. 36. O projeto de lei complemeow a que se refere o an. 163 da Constituição
Fedc:nl serà apteselllado pelo Poder Exeartivo ao Congresso NacioD&i no pl1lZO máximo de cento e
-.dias da promu/!';IlÇio desta emenda.

Art. 37. Os servidon:s pUblicos int_es das =ceias policial civil e militar

dos Territórios Federais 1Dnsfurmado. em Estados pela ConstilUiçio.de 5 de outubro de 1988. que se

- no exucicio de suas /imções na data da transformação ou foram admitido. por força de lei
fi:dcgj em data posterior c que nio Optaram por sua ÍllCOlporaçio aos quarlros de pessoal dos novo.

EsIadoo, comtituido quadro em cctinção da administraçio federaI, mesmo após a inatividade, sendo-lbes
~ e a ..... pcl2SÍ<lIIi!tu, a partir da data da promulgação desta emenda. padrões de

R:IlllIDmlÇio c:ompativ<is com as adminíslraçõcs estaduais a que estciam vincuJados,~ a redul'io

de~ e o pagameDro. a qualquer titulO. de~ teI1llIIIel'atÓrias, observado em qualquer
QIO o disposro no ali. 37. XI c XII da CollSIiwiçio Fedc:nl.

l'arigrafo imico. Os servidores a que se refe<e o copII1 COIlIinnamo na condição
de cedidos, CUstCados pela Unlio. ptestando sesviços aos órgãos de SC!!lJIaIlÇa dos respectivos Estados.

submetidoo às disposições legais e regulamcntJlCS que regem as respectivas corporações, sendo-lbes
Ibibuidas funções compatíveis com seu gr>U bierirquico.

Art. 38. Os servidores pUbIicos civis dos Te<ritórios Federais transformados em
Estados pela Constítuiçio de 5 de outubro de 1988. que se ClCOntravam no exercicío de suas funções na

data da. tr:msformaçio e que mio optantm por sua incorporação aos quadres àe pesroal dos novos

Estados. constituinio quadro em extiação da administração fedcrnl. mesmo após a inatividade, sendo-lbes

assegurados e a seus pemionisu.s. a partir da data da promulga;ão desta emenda, padrões de

~ da arltninísmção feder.!!, vedada a redução de remuncrn\'iD e o pagamento. n qualquer
titulo. de diferenças remuneratórias. observado i.."fJl qualquer caro o disposto no art. 37, XI e xn da

ConstilUiçio Fedend.

Parágrafo ünico. Os servidores a qucJ'C retere o t'U[JU1 continuarão na condição

de cedidos.. OJSteaOOs pela União. prestando serviços aos. respectivos E!.1adoS.

Art. 39. Não se apIiea o disposto no ali. 40 aos que exerçam Iimções públicas

ui.. illSleadas pelos cofres pUblico. e sem vinculo permaueme com a administração direta ou indireta da

lIDiio. dos Estados. do Distrito Fed=I ou dos Municípios.

Art. 40. Esta emenda entra. em vigor na data de sua promulgação.

Sala da Comissãa, em 27 de ,,!!osto de 1996.

_A' /J!/"/ k.<.U-'-
~ MOREIRA fRAli/CO

Rdator

II I _ PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir parecer á Proposta
de Emenda á Constituição nO 173-A. de 1995. do Poder qecutívo,. que ".modifica o
Capítulo da Administração Pública, acrescenta. !:~~as as ,~ISpoSY;~~s
Constitucionais Gerais e estabelece normas de translçao, em reUnlBO or.dl~ana
realizada no dia 16 de outubro, opInou, contra os votos dos Deputados Regls de
Oliveira, Vit.ente Cascione, Jair Bolsonaro, Pr!sco Via~a, Alexandre Cardo~o,
Marcelo Déda, Maria Laura, Teima de Souza. Eunpedes Miranda, Matheus Schmldt
e Agnelo Queiroz, pela aprovação. com substitutivo, da Proposta de Emenda á
Constituição nO 173-N95 e peja aprovação parcial ·das emendas apresentadas na
Comissão "oS 3,6,8, 14, 15. 16, 17, 18. 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30. 31. 33, 36, 37,
38 40 41 42 43 44 45 46 49. 51, 52, 53, 54. 56, 57, 58, 59 e 60; e pela
rej~jçã~ d';S e';'endas ~os { 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12. 13,21, 23, 26, 27. 29, 32, 34.
35, 39. 47, 48. 50 e 61, nos termos do parecer do relator. com co.mplementação de
voto; tendo sido rejeitados, na continuação da votação, reallza~a na reumão
seguinte, todos os destaques apresentados. A Deputada Elerone Barbalho
apresentou declaração de voto. O Deputado Agnelo Queiroz apresentou voto em

,separado. Apresentaram, em conjunto. votos em separado, os ~epulados.Marcelo
Déda, Maria Laura e Teima de Souza, e os Deputados Eunpedes Miranda e
Matheus Schmidt.

Participaram da votação nominal os seguintes Srs. Deputados:
João MelJão Neto .. Presidente, Paes Landim, Paulo Gouvãa,

Philemon Rodrigues, Régls de Oliveira, Vicente Casclone, Aloysio Nunes Ferreira,

Elcione Barbalho. Geddel Vieira Lima, Moreira Franco, Gerson Peres. Jair
Bolsonaro. Almino Affonso, Ayrton Xerez, Leõnidas Cnstino, Roberto Bran~ Marcelo
Déda Maria Laura Teima de Souza, Eurípedes Miranda, Malheus Schmidt,
Aiexa'nctre Cardoso ~ Agnelo Queiroz -titulares, e Rodrlgue8 Palma. Elíseu Padilha,
Sandro Mabel, Luciano Castro, Mário CavalJazzi e Prisco Viana .. suplentes.

Sala da Comissão, em 23 de outubro de 1996

Deputad~~ONETO
Rtésidente

A~ ..hCUI.- '
j)é~~,~~REIRAFRANCO

Relator

COMISSÃO ESPECIAL DES11NADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" I73-A, DE 1.'5. DO PODER EXECUnvO, QUE "MODIFICA O
CAPíTULo DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS GERAIS E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇÃO".
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SUIISTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Modifica o regime e dispõe sobre principios e nomas da
Administração Pública. servidores e agentes políticos, controle de
despesas • finanças publicas, • custeio d. aú-,dades a cargo do
Distrito Federa!, e di outras providências.

A. M.... da Câmara dos O.putados • do S.nado Federal, nos teTinos do § 3' do

art. 60 da Constituiçio Federal. promulgam a seguinte emenda constitucional:

Art. I' Os incisos XIV • XXII do art. 21 e xxvn do art. i2 da COnstilUiçio

Federal passam a -'gorar com a seguinte redaçio:

"Art. 21. Compete à Uniio:
......................................................................., .

XIV _ prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execuçio de

ser"ços públicos, por meio de fundo próprio, assegurada a organizaçio e a manutençio da policia civil,

da policia militar. do COlpO d. bombeiros militar;

..........................................................................................................................
XXII _executar os servi~s de polícia mari_ aeroportuária e de fronteiras;

..........................................................................................................................
Art. 22. Compete privativamente li Uniio legislar sobre:
...........................................................................................................................
XXVII - nonnas gerais de licitaçio e contratação, em todas as modalidades, nas

diversas esferas de govemo, para. a administração publica direta, autârquica. e fundacional, obedecido o

disposto no art. 37, XXI. e para as empresas públicas e s;oc.iedades de economia mista, n05 termos do
art. 173, § 1',111;"

Art. 2° O § 2° do ano 27 e 05 incisos V e VI do art. 29 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação, inserindo-se o seguinte § 2'" e renumerando-se o atual
paragrafo úrúco como § l° do ano 28:

"Art. 27.

§ 2° O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da

Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo. setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em

espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 37, XII. 39, § 61
'. 57, § 7', ISO,

li, 153,111, e 153, § 2',1.

Art. 28 " .

§ 1& Perderá o mandato o Governador que assumír outro cargo ou função na

administração publica direta ou mdireta., ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado
o disposto no art. 38, ~ IV. V.

§ 2& O subsidio do Governador. do Vice-Governador e dos Secretários de
Estado será fixado por lei de iniciativa. da Assembléia Legislativa. observado o que dispõem os ms. 37,

XI. XII, 39, § 6', 150,11, 153, II~ e 153, § 2',1.

Art. 29 .

v ~ subsídio do PreCeito. do Vice-Prefeito e dos Secretàrios Municipais fixado
por lei de irúciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem 05 arts. 37, XI e XII, 39, § óe

, ISO,

li, 153,111,.153, § 2',1;

VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal,
na fazio de, no máximo, setenta. e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Estaduais, obselVado o que dispõem os arts. 37, XI~ 39, § 6', 57, § 7', 150,11, 153,111, e 153, § 2',1;"

Art. 3' O capu/, os incisos I, li, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XIX e XXI, e o § 3e do m. 37 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redaçao,
acrescidos ao artigo os seguintes §§ -r a 9":

UArt. 37. A administração pública direta c indireta, de qualquer dos Poderes da
Unilo, dos Estados, do Distrito fcderal c dos Municipio'i obedecerá ao'à. principios. de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, qualidAde do serviço prestado c, também. ao seguinte:

I - os cargos, empregas e funções publicas 510 acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei;

II ~ a investidura em cargo ou emprego públic.o depende de aprovação prévia em

concurso público de provas ou de provas e titulas, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para. cargo em comissio declarado em
lei de livre nomeaçio e exoneração;

v - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão. a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,

condições e percentuais minimos previstos em le~ destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;

............" , ~ .
VII ~ o direito de greve será exercido nos tennas e nos linütes definidos em lei

especifica.;

IX - lei da União, dos Estados, d'o Distrito Federal e dos Municípios disporâ

so?re o contrato de emprego público na administração direta, autárquica e fundacíonaJ, observado, em
qualquer caso, o disposto nos incisos I, n. m, IV, VIII, X, XI. XII. XIII, XIV e XV c no art. 39, capUI,

e§§I&eSO;

X ~ a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o art. 39, §

6& somente poderio ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada

caso, assegurada revisão geral anual. sempre na mesma data e sem distinçio de índices;

Xl - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da admini5traÇã.o direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer das Poderes da

Uníio, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos
demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra especie remuneratória, percebidos

cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza., não poderão
exceder o subsidio mensal que for fixado, em espécie, por lei de inicíativa conjunta dos Presidentes da

República, do Congresso Nacíonal e do Supremo Tribunal Federal, para os Ministros do Supremo

Tn"bunal Federal;

XII - lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá

estabelecer limite remuneratório em valor inferior ao previsto no inciso XI;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço publico;

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão

computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

xv .. o subsidio e os vencimentos dos cargos e empregos públicos são

irredutiveis, ressalvado o disposto nos arts. 37, XI, XII e XIV, 39,11 e 111, e §§ 5'.6', 150,11, 153,111,

e 153, § 2',1;
XVI ~ é vedada. a. acumulaifão remunerada de CiU'gos públicos, exceto quando

houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto nas incisos XI e XII:
a) a. de dois catgos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico~

XVII ~ a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
empresas públicas, sociedades de et.onomia. mista, suas subsidiárias, autarquias, fundações, e sociedades

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

XIX - somente por lei especifica poderá. ser criada autarquia e autorizada a

instituição de empresa publica, de sociedade de economia mista e de fundação. cabendo à lei
complementar. neste·ultimo caso, definir as âreas de sua atuação~

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obrns, serviços,

compras e alienações da administração direta, autãrquica e fundacional serão contratadas mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 05 concorrentes., com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento.. mantidas as condições efetivas da proposta. nos
tennos da lei, o qual somente permítirâ as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis
à garantia do ctmlprimento das obrigações.

§ 3e A lei disciplinará as fonnas de participação do usuário na adminisuaçio

publica direta e indireta., regulando espe<:ialmente:

I .. a audiência dos usuários na fonnulação das politicu públicas e na e1abor&çio

de disposições administrativas gerais que os afetem e sua atuação em colegiAdos cujas decisões lhes
digam respeito~
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n - as reclamações rellllivas à prestaçio dos serviços Jl'iblioo' em geral,

asseguradas a lIWIlIIençIo de serviços de atelldimento ao usuário e a avalilçio periódica. externa e

interna, da qualidade doa serviÇO&;

111 - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos

de governo. observado o disposto DO ut. S·. X e xxxm;

IV • a disciplina da representaçio contra o ..erácio negligente ou Ibwivo de

cargo, emprego ou funçio na adminisrraçio pUbfica.

§ 7" A lei disporá .oore os requisitos e as restriç6es ao oaJpaote de cargo ou

emprego da administraçlo direta e indireta que possibilite o aomo a infonnaçéles prMlegiadas.

§ 8· A autonomia gerencial, orçamentária e filWlCeira dos órglos e entidades da

adminr-raçio direta c indireta poderi. ser ampliada mediante contrato. a ser 6nnado entre seus
adminisuadores e o poder pilbfico, que tenha por objeto a tixaçIo de metas de desempenho para o órSlO

ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

a) o prazo de duraçio do CODtrato;

b) os' controles e criterios de avalilçio de desempenho, direitos, obrigações e

responsabilidade dos dirigentes;

c) a remuneração do pessoal.

§ ~ O disposto nos incisos XI e xn deste anigo aplica-se às empresu públicas

e u sociedIdes de economia mista, e suas subsidiárias, que-= recunos da UDiIo. dos Estados,
do Distrito Fedenl ou doa Municipios para pagamento de despesas de pessoa1 ou de custeio em genl"

Art. 4· O copIIr do &n. 38 da Constituiçlo Fedenl possa a vig~ com a

"Art. 38. Ao servidor pUbfico da administraçlo direta, autárquica e fundacional,

110 _oicio de mandato eletivo, apJicam-se as seguintes disposições:

Art. 5· O &n. 39 da Constituiçlo Fedenl possa a vigonr com a seguinte

rodaçIo:

"Art. 39. Lei de iniciativa de cada Poder da UniJo, dos Estados, do Distrito

Fedenl e dos Muniápios instituirá pofitiça renwneralória e pianos de carreira obedeoendo aos priDápios

do mérito e da capacitação continuada e à natureza, complexidade e atribuiçiles doa respectivos cargos,

vedados:

I . o enquodramento de cargos e 0lII\""ll0S públicos sem -.iDcia do plano

n. a instituiçio de gratificações, adieionais, abonos, prêmios e ou..... vantasens
~ ressalvados:

a) o adicional por tempo de serviço em valor nio superior a um por cento por
IDO de efetivo exercício;

b) o adieional ou prêmio de produtividade, de natureza eventual. na forma da

c) o adicional por IIlividades penosas, insaJubres ou perigosas, como definido em

d) a gratificaçio pelo exercicio de funçio de COllfiança ou de cargo em
comissio.

fi . qualquer incorporaçlo aos veneimeotos doa servidores púbIic:os, IIlivos e

inativos, bem como u peoaões, seja a que titulo for, ressalvado o adieionaI por tempo de serviço e
-...soo&n. 37, Xlexn.

§ I· A tixaçIo dos padrões de veneimeoto e dos demIis c:ompotIOlIlCS da pofitica

ronomemória observará:

I • a naturaa. o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos

c:ompotIOlIlCS de cada carrein;

11 • OI requisitos para. investid~

m - as pec:uIiuidades dos cargos.

§ 2" A UniJo, os Estados, o Distrito Fedenle os Muaicipios iDstituirIo caaseIIIo
de politica de administração e remuneraçio de pessool, integrado por senidons desipados peIoo
respectivos Poderes.

§ l· A VniJo, os Estados e o Distrito Fedetal manteria-. de _ para

a fonnação e o aperfeiçoamento dos servidores pUblicos,~se a panic:ipIçIo DOI ClIr10I um

dos requisitos para a promoção na carreira, facultada. para isso. a cdebraçio de convênios ou COIIII'I&OI

entre os entes federados.

§ 4· Apfica-se aos servidores ocupantes de cargo pUblico o disposto 110 1ft. 7",
IV, VII, VlII, IX, xn, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, pocIeado alei estabeIocor
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 5· As vantagens a que se referem os ans. 7", IX e XVI, e 39, 11, b, ce d
deixaria de ser percebidas quando cessarem as condições que lhes deram _ aio iDcidiado _ •

parcelas nio incorporadas aos vencimentos a contribuiçio prevideDciiria desIiDada a apo.agdoria ou

pensão.

§ 6' O membro de Poder, o detentor de mandato eletiw, os MiDioInlo de &tado
e os Secretários Estaduais e Municipais setio remunerados exclusivamcntc por mbIidio fixado _
parcela única, vedado o acréscinto de qualquer gratificaçio, adicioaaI. aboDo, pRmio, _ de

representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto 110 &n. 37, X, XI

e XII.

§ 7" Lei da Uniio, dos Estados, do Distrito Fedenl e dos Muaic:ipios poderi
estabelecer a relaçio entre a maior e a menor remuneraçlo dos servidores pUbIicoa. obedecido. _
qualquer caso, o disposto no art. 37, XI e XII.

§ 8° Os Poderes Executivo, Legislatívo e Judiciário pubücario~ OI

vaJores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ ~ Lei da UniJo, dos Estados, do Distrito Fedenle dos Muaic:ipios cIiscipIiMri
a apücaçio dos recursos '>rçamentários provenientes da economia com despesu COII'eIUI em cada

órgia, autarquia e fundação, para apficaçio no desenvolvimento de p<08I'&IIIU de qualidade •
produtividade, treinamemo e desenvolvimento, modernizaçio. reaparelbamelao e racrc tiZlÇi«> do

serviço publico, inclusive sob a forma de ~ciona1ou premio de produtividade.

§ lO. A requisição de ser\idor público será regulada _ lei. seado a

remuneração paga integralmente pelo órgão ou entidade requisitante.

§ 11 A criterio de cada P~er, a remuneraçio dos senidons pUbIicos
organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 6° deste artigo."

Art. 6° O inciso 11 do art. 40 da Constituiçio Federal pua a viprar com •

seguinte redaçio:

"Art. 40. O servidor será aposentado

n •~ COtISidenDdo as pocuIiaricIades de cada ....." ao

completar a idade prevista em lei ou, Da liIta desIa, aos ...- e CÍIlCO anos de idade, - pc..
proporcionais ao tempo de COIIIribuiçIo;"

AlI. 7" O &n. 41 da Constituiçlo Fedenl possa a viplnr - a ....-

redaçIo:
"Art. 41. SIo -. após CÍIlCO anos de eCetiw _ os seMdores

nomeados para cargo de provm-o efetiw em virtude de concuno público.

I - em virtude de __ judicial traIIIitada em juIpdo;

n. lIIediaIIle proc:euo administrativo em que lhe seja__....... defesa;

fi . lIIediaIIle~ de avaIiaçIo periódica, por o.dIá6Icio de
desempenho, na forma da lei.

§ 2" Invalidada por __ judicial a~ do ............... lá.
1llÍJ1lellradO, e o eveatual ocupoIIIe da .... reconclJZido ao _ de""- _ dinito a iDdeaiDçIo,

aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com ......-.çIo propoR:ioaaI ao '- de
serviço.
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§ 3' Extinto o cargo ou decllltllda a sua desnece.uidade, o sctVidor estivel ficará
em disponibilidade, com remuneração propot'cional ao tempo de serviço, até seu adequado

aproveitamento em outro cargo.

§ 4' Como condição plllll a aquisiçio da estabilidade, é obrigatória a avaliaçio
especial de desempenho por comissio instituida para essa finalidade,"

Art. 8' O art. 48 da COn51ilUiçio Fedetal _ a vigorar acrescido do seguinte
inciso XV:

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sançio do Presidente da'
República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, SI c 52, dispor sobre todas u matérias de
competência da União, ,especialmente sobre:

xv • fixar o subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, obselvado o
que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 6', 150, lI, 153,1J1, e 153, § 2', I;"

Art. 9" Os incisos Vil e vm do art. 49 da Constituiç!o Federal plSSll11 a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

VII ~ fixar idêntico subsídio para 05 Deputados Federais e os Senadores.

observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 6', 150,11, 153, 111, e 153,§ 2',1;

vm • fixar o subsídio do Presidente e doV~ da ltopúbIica • doa
Minmros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 6', ISO, lI, 151,1J1,. 153, § 2",1;"

Art. 10. O inciso IV do art. SI da Constituiç!o Federal passa a vigom COlII •
seguinte redação:

"Art. 51. Compete privativamente à CimAra dos Depulado$:

IV • dispor sobre sua organizaçlo, fiJnc:iooIanImCo, polídt, criIçIo.

transform.ç.j.' cu extinçio dos cargo., empregos e funções de ..... serviços, • a iniciaIi\'I do lei para
lixaçio da r.spectiva remuncraçio, observados o. parimetrOl estabeItcidos na lei do direlrizes
orçamentiriu."

Art. lI. O. inciso. VI, VII, VIII, IX e XIII do orl. 52 da CoastituIç,lo FedonII
pusam a vigorar com a seguinte redaçlo, acrcscentando--se la anigo o § ~ abaixo e renumII'IIMIo-ae o

.tual parágrafo único pata § I':

"Art. 52 Compete privativamente ao Senado FedorII:

. VI • fiscalitar o cumprimento doa limitel,gIobois do __ 'da divida

consolidada da Unilo, do. Estados, do Distrito Federal e dOI MunicipiOl;

Vil • fiscalitar o cumprimento do. limit.. g10bIiJ • das~ para OI

operações de crédito externo e interno da Unilo, dos E.tados, dei Di.trito FedoraI edoa MuaicIpios;

VIU • fiscalitar o cumprimento do. limitei' das COIldiç6eI pua a _ tk
garantia da Uniio em operações de crédito externo e intemo;

IX • fiscalitar o cumprimelW> do. limit.. globaíl e das condições para O

montante da dívida mobiliária dos E:!iladOI, do Distrito Federal e dos Municípios;

XIII - dispor sobre lUa organiuçio, ru~ polídt, criaçio,
lran.ronnlçio ou extinçio do. cargos, elnpregns e funções de seus seMços, •• iIlldatIva de lei para
fixação da r..pectiva remuneraçlo, observado. os parimetros estabe1ecidoa na lei da diretrizes
orçamentárias;

, § 2' Lei da Unilo discipli1\ll'á a participaçio do BIllCO Ccatral na fiscaliu.çlo
prevista DOS incisos VI a IX"

Art. 12. O § 7' do art. 57 da CODJlilUiçl~,FedonI passa • VÍIOlU COIlI a
seguinte redaçio:

"Art. 57 ..

§ 7° Na sessão legislativa extraordinária. o Congresso Nacional somente

de1l1>erará sobre a matéria para a qual foi convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória em

valor superior ao do subsidio mensal."

Art. 13. O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 70 .

Parágrafo único. Prestara contaS qualquer pessoa fisica ou jurídica, publica ou
privada. que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos

quais a União responda. ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."

Art. 14. O § 3° do art. 73 da Constituição Federal passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art. 73 ..

§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas ela União terão as mesmas garantias.

prerrogativas. impedimentos e subsídio dos Ministros do S_~~eri.or T~~:maI de Justiça e somente poderão
ap<)5eJltar·se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de cinco
anos. l

'

Art. 15. Os incisos Ve VI do art, 93. o inciso lU do art. 95 e a alínea b do inciso

fi do ano 96 da Constituição Federal passam a vigorar com a. seguinte redação:

"Art. 93 .

v - O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores correspondeni a noventa

e cinco por cento do subsidio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e 05

subsidias dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal c estadual,
confOfqle as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e

outra ser superior li dez por cento ou inferior li cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por centó
do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso. o disposto noS
art•. 37, XI e XII, e 39, § 6';

VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez e ao
completar-se a idade prevista em lei ou, na. falta desta, aos setenta e cinco anos de idade, c facultativa aos
trinta e cinco anos de serviço, após dez anos de serviço publico, sendo no núnimo cinco anos de
exercicio efetivo na judicatura;

Art. 95. Os juizes gozam das seguintes garantias:

Ill .. irredutibilidadede sub5idio, re5o;alvado o disposto nos arts. 37. X. ia e XII,
39, § 6', 150,II, 153,III, e 153, § 2',1.

Art. 96. Compete privativamente:

11 .. ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de
Iustiça. propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

b) a criação e a extínçiio de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares, dos
juizos que lhes forem vinculados e do subsidio de seus membros, dos juizes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no art 48, XV;"

Art. 16. O ano 114 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte
§3':

"Art. 114 .

§ 3° Não se inserem na compJtência da. Justiça do Trab:!lho os litígios
decorrentes do contrato de emprego publico previsto no an, 37, IX."

Art. 17. O § 2" do art. 127 da Constituição Federa! passa a vigorar com n
seguinte redação:
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"Art. 127 ..

." , , .

§ 2" Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional c administrativa,
podendo, observado o disposto no ano 169, propor ao Poder Legislativo a criaçlo e li extinção,de seul

cargos e serviçol auxiliares. provendo-os por concur$O pUblico de provas ou de proVI.! e titulos,. a

política remuneratória e 05 pIanos de carreira; a lei díspara sobre sua organizaçio e ibncionarnento.
1l

Art. 18. Aalinea c do inciso I do § 5' do art. 128 da Constituiçio Federal passa

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 128 .
.... ,.. ,,. ' .

§ 515 Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa. é facultada aol

re~vo!> Procurndores~Gerais, estabelecerio a organizaç.io, as atribuições e o estatuto de cada

Ministério Público, obserVadas, relativamente a seu!> membros:

I ~ as seguintes garantias:
...."., " " , .

c) irredutibilidade de subsidio, fixado na. forma do ano 39, § 68
, e ressalvado o

disposto nos ans. 37, x., XI e XII, 150, n, 153, III, 153, § 2', 1."

Art. 19. A Seçio n do Capitulo IV do Título IV da Constituiçio Federal pusa
a denominM·se "DA ADVOCACIA PÚBLICA".

An. 20. O art. 132 da Constituiçio Federal pusa a vigorar com a seguinte

"Art. 132. O. Procuradores do. Estedos e do Distrito Federal, organizados em
carreira. na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e titulos. com a participaçio da
Ordem dos Advogados do Brasil em todu u suu fàses, exerceria a representaçio judícial e a
consultoriajuridíca du respectivas unidades federadu.

Parágrafo único, Aos procuradores referidos no capul é assegurada estabilidade

após cinco anos de efetivo exercício, mediante avaliaçio de desempenho perante os órgios próprios,
após relatório circunstanciado du Corregcdoriu."

Art. 21. O art. 135 da Constituição Federal pusa a vigorar com a seguinte
redaçio:

"An. 135. Os servidores integrante< du carreiras disciplinadas nu Seçõ.. n e
mdeste Capitulo seria remunerados na forma do In. 39, § 6·...

Art. 22. O § l' e seu ínciso III e os §§ 2' e 3' do art. 144 da Constituição
Federül passam a vigorar com a seguinte redaçio, acrescido o artigo do seguinte § ~:

"An. 144 .

§ I' A policia federal, instituida por lei como órgio permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira. destina-se a:

li - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

§ 2" A policia rodoviária federal, órgio permanente. organizado e mantido pela

União e estruturado em carreira, destina-se. na forma da lei, ao patrUlhamento ostensivo das rodovias
federais.

§ 3' A polícia ferroviária federal, órgio permanente, organizado e mantido pela
Uniio e estruturado em carreira. destina-se. na forma da lei. ao patruUwnento ostensivo du ferroviu
federais,

§ 9' A remuneração do. servidores policiais integrante. do. órgios relacionado.
no capul deste artigo será fixada na forma do art. 39, § 6":'

An. 23. O ar!. 163 da Constituiçio Federal p.... a vigorar acreJCÍdo do.
seguintes incisos VIII I XI:

"Art. 163. Lei complementar díspor. sobre:

VIII • os limites globais do montante da dívida consolidada da Uniio, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

IX ~ os limites globais e as condições para as operações de crédito externo e

interno da Uniio, dos Estado!, do Distrito Federal e dos Municípios;

x . os limites e condíções para a concessio de garantia da Uniio em opeaçõea

de crédito externo e interno;

Xl • os linútes globais e condições para o montante da divida mobiIiliria dos
Estados. do Distrito Federal e dos Município!>."

Art. 24. O caput do ar!. 167 da Constituiçio Federal pusa a vigorar acrescido
do seguinte inciso X:

"Art. 167. Sio vedados:

x - o repasse de verbas e a concessão de empréstimos, inclusive por

antecipação de receita. pelos Governos Federal e Estaduai!> e suas instituições financeiras, para
pagamento de despesas com pessoal ativo. inativo e pensionista. do!> Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios."

Art. 25. O art. 169 da Constituiçio Federal passa & vigorar com a seguinte

redaçao:

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo de qualquer dos Poderes da

Uniio, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios Dio poderá exceder 05 limites estabelecidos em
lei complementar.

§ I" A concessio de qualquer vantagem ou aumento de remuneraçio, a criaçio

de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admiMio OU a
contratação de peMOal. a qualquer título, pelos õrgio5 e entidades da administr&çio direta. ou indi.reta.,

inclusive fundações instituidas e mantidas pelo poder público. só poderio ser feito:

I ~ se houver prévia dotaçio orçamentária suficiente para atender as projeções de

despesa de pessoal e aos acrescimos dela decorrentes;

II ~ se houver autorizaçio especifica na lei de diretrizes orçamentárias,

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades ~e economia mista. •

§ 2· Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida no capul para

a adaptação aos parâmetros ali previstos. seria imediatamente suspensos todos os repU! -s de verbu
federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que nia observarem os referidos

limites,"

§ 3" Para o cumprimento dos limites fixados com base no cq>Ur dt3te artigo,

durInte o pl'l2Ll fixado na lei complementar ali referida, a Uniio, os Estados, o DiJlrito Federal e os

Municípios adotaria .. seguintes providiocias:

I • redução de pelo menos vinte por cento du despesas com cargos em comissio

e funções de confiança existentes em cada Poder;

II M demissio dos servidõres nio estáveis, &!!Ím considerados aqudos admitidos

na admini..ração direta, autlirquica e f\mdacionaI sem concurso público de provai ou da provu e titulo.

após o dia S de outubro de 1983, cujo. cargo. Dia forem ....nciais. administraçio pública.

§ 40 Se as medidu adotadas com base no parígraf'o anterior nio forem

suficient.. para assegurar o cumprimento da detemúnaçio da lei compl~ referida neste artigo, o

oervidor estive! po<It4 poro<. o cargo, dasde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes
especiIiqué a~ funcional, o órgio ou a un;dade administrativa objeto da reduçio de pesaoaJ.

§ 5' O servidor que perder o cargo na forma do parígraf'o anterior, fui jus a

inderüaaçio correspondente a uma remuneraçio por ano da serviço.

§ 6' O cargo objeto da reduçio prevista nos parígraf'os anteriorea serli

considerado extinto, vedada a criaçio de cargo, emprego ou funçio com atn'buiçõea iguai. ou

wemeIIwIu pelo prazo da quatro anos.

§ 7' Lei federal dí.pori. sobre os critérios a serem obedecido. na efetivaçio da

demissio de servidor prevista no § 4'."
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An. 26. O § I· do art. 173 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redaçlo:

Art. 35. Os subsidios, vencimentos, remuneração, proventos da aposentadoria e
pensões adequar-se-io, quando da promulgaçlo desta cmetuis, aos limites decorrentes da Constituiçid

Federal. não se admitindo a percepção de excesso a qualquer titulo.

·An.173•.........................................•...............................••..•.•...........................

§ I· A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de

economia mista e de suas subsidiárias que' explorem atividade econômica de produção ou
comercializaçio de bens ou de prestaçio de serviços, dispondo sobre:

1- SUA função social e formas de fiscalizaçio pelo Estado e pela sociedade;

TI - I sujeiçio ao regime juridico próprio das empresas privadas, inclusivc quanto
lOS direitos e obrigações civis. corr.erciais, traballlistas e trlloJtârios;

m -licitaçio e contrlllllçlo de ob..... sorviços, compras e alienações, observados
os principios da administração PÚblica;

An. 36. O projeto de lei complementar a que se refere o art. 163 da Constituição
Federal será apresentado peJo Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo máximo de cento e
oitenta dias da promulgação desta emenda..

Art. 37. Os servidores públicos integrantes das carreiras policial civil e militar
dos Territórios Federais transformados em Estados pela Constituição de S de outubro de 1988, que se

encontra.vam no exercicio de suas funções na data da transformação ou foram admitidos por força de lei

federal em data posterior e que nào optaram por SUa incorporação aos quadros de pessoal dos novos

Estados, constituirão quadro em extinção da administração federal, mesmo após a inatividade, sendo--1hes

assegurados e a seus pensionistas, a partir da data da promulgação desta emenda, padrões de

remuneração compatíveis com as administrações estaduais a que estejam vinculados, vedada a redução

de remuneração e o pagamento, a. qualquer título, de diferenças remuneratórias. observado em qualquer
caso o dlsposto no ano 37, XIe XII da Constituiçlo Federal.

IV - a constituiçlo e o funcionamento dos conselhos de administração e fise>l,
com a participaçio de acionistas minoritários;

Parágrafo único. Os servidores a. que se refere o caput continuario na coodiçlo
de cedidos, custeados pela União, prestando serviços aos órgios de segurança dos respectivos Estados,
submetidos as disposições legais e regulamentares que regem as respectivas corporações, sendo-lhcs
atóbuídas funções compatíveis com seu grau hierárquico.

v - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos'

administradores."

Art. 27. O inciso V do ano 206 da Constituição Federal passa a vigorar com a

seguinte redação:

·'An. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes principios:

An. 38. Os servidores públicos civis dos Territórios Federais transfomwlos em
Estados pela Constituição de 5 de outubro de 1988, que se encontravam no exercício de suu funções na

data. da transfonnaçio e que nào optaram por sua incorporação aos quadros de pessoal dos novos

Estados, constituirão quadro em extinção da. administraçào ted.eral, mesmo após a inatividade, sendo-lhes

assegurados e a seus pensionistas, a panir da data da promulgação desta emenda. padrões de

remuneraçào da administração federal, vedada a redução de remuneração e o paaarnento. a qualquer
título, de diferenças remuneratórias, observado em qualquer caso o disposto no ano 37. XI e XII da.
Constituição Federal.

v - valarizaçio dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei. plano de

carreira. para o magistério publico, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso

publico de provas e titulos~"

Art. 28. O ano 241 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte

Pará.grafo único. Os servidores a que se refere o coput continuarJo na çandiçJo
de cedidos, custeados pela União. prestando serviços aos respectivos Estados.

Art. 39. Não se aplica o disposto no ano 40 da Constituição Federal aos que

exer?~ fimç~s públicas não custeadas pelos cofres públicos e sem vinculo permanente com a
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 40. Esta emenda entra em vigor na. data de sua prômu1gação.

a) Art. 3" do substitutivo que dá nova redação ao Art 37 da Constituição
Federal, especificamente o inciso XII da nova redação do Art. 37;

Voto pela aprovação do substitutivo do Relator,
ressalvando meu voto contrário aos seguintes dispositivos:.

b) Art. 7" do substitutivo que dá nova redação ao Art 41 da Constituição
Federal, espeeificamente o inciso~ll] do parágrafo 1· da nova redação
dada ao Art 41;

~RE~
Relator

Sala da Comissão. em 23 de outubro de 1996.

~
(/f.--..),L5

Deput,? JOÃO MELLÃO NETO

Presidente

c) Art. 21 do substitutivo do Relator, que dá nova redação ao Art 169 da
Constituição Federal, especificamente o parágrafo 4· do Art. 169 com a
nova redação dada.

Éomeuvoto.

Art. 32. O montante dos descontos previdenciârios que incidiram, nos últimos

cinco an(lS .mtt:ricres à promulgaçio desta emenda, sobre gratificações e vantagens não incorporáveis

aos vencimentos por força do disposto no art. 39, III da Constituição Federal serão devolvidos ao

servidor. na fena, da lei, que poderá determinar sua compensação com as contribuições que vierem a ser

devidas ao sistema c.1e previdência sociaL

"Art. 24 J. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Murucipiol: rll5ciplinarão

por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados,

autorizando a. gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos....

Art. 29. Até a instituição do fundo a que se referco ano 21, XIV da Constituição

Federal, compete â União manter os atuais compromissos financeiros com a prestação de serviços

públicos do Distrito Federal.

Art. 30. No prazo de dois anos da promulgação desta emenda a União. os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a extinção ou a transfonnação das empresas

estatais custtade.s majoritariamente com recursos do Tesouro.

redação:

Art. 31. O Congresso Nacional. dentro de cento e vinte dias da promulgação

destl emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviços públicos.

M. 33. A lei que instituir a politica. remuneratória dispori sobre as vantagens

!ncompa.tIveis com o disposto no ano 39, 11 da Constituição Federal, preservadas as parcelas de

gratificação pelo exercicio de função de confiança ou de cargo em comissão incorporadas até a

promulgação desta emenda, observado o disposto no art. 37. XI e XlI. e 39, § 6°.

Parágrafo único. A aplicação da lei a que se refere o caput não acarretará a

redução de remuneração, ressalvado o disposto nos arts. 37, XI e XII, e 39, § 6°, da Constituição

Federal.

Art. 34 É asssegurado o prazo de dois anos de efetivo exercício para aquisição

da estabilidade aos atuais servidores em estagio probatório, sem prejuizo da avaliação a que se refere o

ano 41. § 4° da Constituição Federal.

Sala das Comissões em 16 de outubro de 1996.

DEP1ITADA1fd~
PMDB.PA\



04220 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Fevereiro de 1997

VOTO EM SEPARADO
(DEPUTADO AGNELO QUEIROZ)

I - RELATÓRIO

Através da Mensagem nO 886, o Presidente da República submete à
apreciação do Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nO
173-A, de 1995, através da qual pretende modificar o Capítulo VII - DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, da Constituição Federal de 1988,
compreendendo as alterações, resumidamente:

1. Quanto à politica de pessoal e ã dinâmica operacional da
Administração Pública:

Em seu Parecer, o Relator, deputado Prisco Viana, opinou
favoravelmente li admissibilidade parcial da proposta, apresentando 21
wnendas. com o intuito de 'sanar óbices de natureza constitucional, jurídica e
de técnica legillativa que maculavam a proposta encaminhada pelo Poder
Executivo'.

A CCJR decidiu aprovar o Parecer do Relator, porém votando
separadamente as emendas, das quais 11 foram rejeitadas, 02 foram retiradas
pelo autor e 06 foram adotadas.

Nesta Comissão Especial, que tem por objetivo a análise do mérito
da proposta, foi designado Relator o deputado Moreira franco, que apresentou
substitutivo em que pretende realizar profundas alterações não apenas no
Capitulo da Administração Pública, mas no texto constitucional de forma mais
ampla, iniciando alterações já no art. 21 e indo até o art. 241 da Carta Magna.

\I - VOTO

c) possibilidade de introdução de regimes jurídicos diferenciados
para os servidores públicos;

d) supressão da figura da isonomia de vencimentos em todos os

a) permissão de contratação de estrangeiros para cargos, empregos
e funções públicas;

b) introdução do processo seletivo público, quebrando o princípío da
universalidade do concurso público;

poderes;

público;
e) estabelecimento de requisito de idade para admissão no servíço

Uma questão preliminar que se coloca à análise é a extensão das
reformas pretendidas. Extensão, aliás, proposital e conscientemente desejada
pelo Relator, que a certa altura diz que 'seria imperdoável deixar passar essa
esplêndida oportunidade de ampliar a reforma administrativa e inseri-Ia no
contexto de uma sublltantiva mudanca da edministracão pública. Mais ainda,
tem ele a convicção de que o Congresso Nacional jamais deixaria·de assumir a
responsabilidade de promover uma profUnda e e~nsa mudanca: a terceira
reforma administrativa do setor público brasileiro'. (grifos nossos).

f) fim da estabilidade, com previsão de indenização ao servidor
estável desligado do serviço público em vírtude de: a) insuficiência de
desempenho; ou b) necessidade da administração;

g) introdução de regras para o estabelecimento de convênios de
cooperação entre os entes federados;

h) possibilidade de incorporação de servidores públicos federais aos
quadros dos ex-territórios;

i)dispensa de autorização legal (via Congresso) para criação de
empresas no âmbito do programa de desestatização ou de subsidiárias cujas
atividades sejam consentáneas com as da empresa matriz;

j) aumento de dois para cinco anos do prazo de estágio probatório,
mantendo-se dois anos apenas aos que estejam atualmente em estági,:,
probatório.

2. Quanto à carreira e à profissionalização do servidor públicq:

. a) reserva de vagas em concursos públicos, a serem preenchidas
exclUSivamente por ocupantes de cargo efetivo;

b) obrigatoriedade de avaliação periódica e específica de
desempenho, durante o estágio probatório, como requisito para a aquisição de
estabilidade.

3. Quanto às regras gerais de remuneração e a forma de sua
regulamentação:

a) exigência de lei para elevação ou reajuste de valores na
administração díreta, autárquica e fundacional;

b) supressão da referência ao art. 7", VI ('irredutibilidade de salário
salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo"), retirando do servidor ess~
garantia;

. c) atribuição de remuneração proporcional ao tempo de serviço ao
servidor posto em disponibilidade, e não integral, como hoje ocorre;

d)submissão da remuneração total dos servidores ativos e inativos e
dos membros dos Poderes a teto de remuneração;

e) impedimento de percepção de proventos da inatividade ou
pensões em valores superiores à remuneração dos servidores ativos.

4. Quanto aos demais direitos do servidor público:

a) obrigatoriedade de extinção e proibição da recriação de cargo
cujo titular tenha sido desligado por necessidade da administração;

b) não aplicação da modalidade de demissão por necessidade da
administração aos servidores ocupantes de cargos responsáveis por atividades
exclusivas de Estado cujo exercício exija garantias especiais contra a perda do
cargo, e aos servidores federais que desenvolvam atividades transferidas pela
União aos ex-territórios.

Obedecido o trâmite regimental, na forma do que dispõe o art. 32, 111,
do Regimento Intemo desta Casa, foi a matêria submetida à apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que concluiu pela
admissibilidade, com alterações.

Essa questão nos remete à do alcance do poder constituinte
derivado, que o atual Congresso represenl<! em relação ao poder originário, da
Assembléia Constituinte de 1988. Diz-nos o ilustre constltucioT)alista pátrio,
Professor PAULO BONAVIDES, lecionando a respeito:

'0 poder de reforma constitucional exercitado pelo
poder constituinte derivado é por sua natureza jurídica
mesma um poder limitado, contido num quadro de
limitações explfcitas e implícitas, decorrentes da
Constituição, a cujos principios se sujeita, em seu
exercício, o órgão revísor'XCurso de Direito
Constitucional, Ed. Malheiros, 8" ed., 1996, pág. 175)

Após definir o poder constituinte originário como um poder político,
este magnífico publicista caracteriza, por oposição, o poder constituinte
denvado como um

.... poder jurídico, um poder menor, de exercício
normal, achando-se contido juridicamente na
Constituição e sendo de natureza limitado. Não poderá
ele sobrepor-se ao texto constitucional. É óbvío pois,
que a reforma da Constituição nessa última hípótese só
se fará segundo os moldes estabelecidos pelo próprio
figurino constitucionat; o constituinte que transpuser os
limites expressos e tácitos de seu poder de reforma
estaria usurpando competêncía ou praticando ato de
subversão e infidelidade aos mandamentos
constitucionais, dasferindo, em suma, verdadeiro golpe
de !Estado contra a ordem constitucional.•

Ao analisar as limitações a que se sujeita o poder constituinte
derivado, mostre, a seguir, que estas podem ser expressas, contidas no próprio
texto constitucional, como 'cláusulas pétreas·. ou tácitas:

'!ESSIlS limitações tácitas são basicamente aquelas
que se referem à extensão da reforma, à modificação do
processo mesmo de rev/slio e a uma eventual
substituição do poder constituinte derivado pelo poder
constituinte originário.

Quanfo à axtensão da reforma, considera-se, no
siMncio do texto constitucional, exclulda a possibilidade
de revisão fotal, porquanto admítí-Ia seria reconhecsr ao
poder revisor capacidade soberana pare ab-rogar a

\ Constituição que o ciou, ou seja, pare destruir o
\fundamento de sua competência ou autoridade mesma.
\

\ Há também reformas paroiaís que, remol'8ndo um
simples artigo da Constituíção, podem revogar princípios
bá.sicos e abalar os' alicerces a todo. o Ifistema
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constitucional, provocando, na sua inocente aparência de
simples modificação de fragmentos do texto, o
quebrantamento de todo o esplrito que anima a ordem
consülucional. Trata-se, em verdade, de reformas totais,
feitas por meio de reformas parciais. Urge precatar-se
contra essa e.spécie de revisões que, sendo formalmente
parciais, examinadas, todavia, pelo critério material, ab
rogam a Constituição, de modo que se fazem
equivalentes a uma reforma total, PELA MUDANÇA DE
CONTEÚDO, PRINCfpIO, ESP[RITO E FUNDAMENTO
DA LEI CONSTITUCIONAL.

Nas sobreditas hipóteses, temos no âmago essa
deplorável conseqüência: a Constituição ab-rogada 
configurando-se assim o fenômeno politico que os
publicistas consignam debaixo da designação de'
'FRAUDE À CONSTITUIÇÃO'. "

Permitimo-nos citar extensamente aquele magistral
constitucionalista, pela clareza de sua exposição e porque o Relat6rio Moreira
Franco enquadra-se em tais definições, como caso típico, como exemplo de
uma tentativa de reforma que, pela sua extensão e pela mudança do conteúdo
e dos principios norteadores, do espírito e fundamentos da Constituição em
vigor, constitui-se na figura juridica de FRAUDE ACONSTITUiÇÃO.

Assim, sua proposta fere, severamente, o principio da. separação
dos Poderes, ao retirar atribuições importantes do Sena.~o, de dlspor_sobre
limites e condições para a concessão de garantia da Unlao em operaçoes de
crédito interno e externo, e sobre os limites globais El condições pa~a ~s
operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios. Esses serão determinados por L~I complementar
que, sendo matéria financeira, é de iniciativ.a do ~oder Exe.cut~v9· Na verdade,
portanto, o que ocorre, aqui, é a transferência de atnbUlçoes do Poder
Legislativõ para o Poder Executivo.

Da mesma forma, esse princípio é também ameaçado no inciso IV,
do art. 51, e inciso XIII, do art. 52, propostos pelo Substitutivo, ao conferir ao
Chefe do Executivo poder de veto sobre decisões que são, por sua natureza, de
competência privativa da Câmara dos Deputados e Senado Federal elou do
Poder Judiciário, atentando contra a independência e harmonia que devem
existir entre estes Poderes.

Mas é no campo da gestão do pafrimõnio público que o ilustre
Relator esfrangalha, retorce e arrebenta com os princípios norteadores da atual
Constituição, uitrapassando todos Os limites de competência de um poder
derivado.

Assim é que cria a figura do contrato de gestão de 6rgãos públicos.
Até bem pouco tempo atrás, o refrão dos neoliberais é que precisavam aparar o
excesso de atribuições estatais, para que o govemo pudesse se concentrar nas
áreas básicas, de saúde, educação, segurança. A figura do contrato de gestão
desmascara esse mito: o que eles querem é entregar tudo, todo o patrimõnio
público, à iniciativa privada.

É isso o que significa esse contrato: entrega-se o patrimõnio público,
por exemplo, as universidades, os hospitais públicos, às ditas organizações
sociais. com os prédios. as instalações, os aparelhos, os estoques de materiais.
e ainda se repassa a esses empreendedores privados as verbas orçamentárias
e deles s6 se exige em troca que cumpram determinadas metas. E o contrato
de gestão de resultados.

Ao Estado, estaria reservado apenas o aparato fiscalizador,
arrecadador de impostos e repressivo - pois cada vez mais a pura repressão
será necessária para enfrentar o aumento da criminalidade e da agitação social
que segue concomitantemente ao aumento da exclusão social que tais medidas
provocam.

O Substitutivo inverte, em relação ao servídor público. todo o eíxo
central da concepção constitucional.

Em primeiro lugar. quebra a estabilidade, e de forma ainda mais
drástica do que o projeto original do governo. embora também de forma mais
m/ilnhosa. Na verdade. permite a demissão por insuficiência de desempenho.
s6 que agora não é mais necessário sequer inquérito administrativo com
possibilidade de ampla defesa - uma Comissão nomeada pelas chefias é quem
passa a decidir. com recurso, em última instância para a Chefia do setor. É a
instituicionalização do mandonismo no serviço público. E possibilita ainda a
demissão por excesso de contingente, passando a referenciar-se este no teto
Orçamentário disponível para pagamento de pessoal, limite este que pode ser
rebaixado constantemente para demitir cada vez mais. Na realidade. não há
mudança significativa em relação à proposta anterior, em que a estabilidade era
derrogada pela necessidade da administração - s6 que aqui deu-se nome a
essa necessidade da administração. corporificando-a no excesso sobre o teto
de gastos orçamentários.

Em segundo lugar, traz de volta o malfadado processo simplificado
de seleção, que é o fim do concurso público e a oficialização do empreguismo e
do clientelismo. S6 que este volta cinicamente chamado de concurso público
dependente das características e da complexidade do serviço. expressão
pantanosa em que somente os mais ingénuos se deixariam afundar.

. . Aliás. cabe. aqui uma digressão sobre entrevista concedida pelo
Ministro Bresser Pereira à Revista de Administração.... na qual o ministro
confirma o. que todos nós já sabíamos: que o clientelismo e o apadrinhamento
foram práticas contumazes na Administração Pública brasileira até o advenio
da Constituição de 1988. e que a obrigatoriedade do concurso público em todos
os escalões foi u~ eficaz antídoto contra essas mazelas. Em conseqüência,
conclUI ele, a administração pública de hoje já não padece esses males.•

Logo a seguir. na mesma entrevista, o Ministro defende a
"/!<lxibilização' do concurso público, o tal processo seletivo simplificado. Ora. ou
o Ministro é esquizofrênico. ou a conclusão a se tirar é que é contrário à
moralizE.:.S::;. Pois reconhecer o papel moralizador do concurso público e
propugna', ao mesmo tempo. por sua extinção na prática. ou é um fenômeno
psicopatologíco ou interesse em violar a moralidade pública.

É de pasmar o argumento que tem sido esgrimido pelos neoliberais,
e em especial. pelo pr6prio Bresser Pereíra. para convencer a população de
que o fim do concurso público como única forma de ingresso no serviço público:
dizer que não vai haver demissões e contratações por motivos politicos,
eleitoreiros e clientelistas 'porque a nossa sociedade não aceita mais esse tipo
de coisa e reagiria se houvesse alguma tentativa nesse sentido." Reagiria
como. se são retiradas da sociedade exatamente as garantias jurídicas de que
se poderia valer para enfrentar essa situação? E: cinismo travestido de
ingenuidade fazer afirmações deste teor. É como se a raposa dissesse que,
como os tempos são outros. pode-se entregar a ela a administração do
galinheiro e ir-se descansados. pois a opinião pública reagiria se ela devorasse
as galinhas...

O Relat6rio Moreira Franco acata. embora tente ser sutil na sua
subserviência. acata na íntegra os desejos do govemo FHC e do ministro
Bresser Pereira sobre a quebra da estabilidade e a 'flexibilização', ou extinção
na prática. do concurso público. Pois dizer-se que o concurso será estruturado
em função da complexidade e características do setor. ou é nada dizer. pois é
6bvio que um concurso destinado a contratar servidores de nível' superior é
diferente de outro destinado a contratar servidores que tenham o segundo grau.
e isso já é assim hoje em dia. ou é abrir uma porta para acabar com o pr6prio
concurso, pois abre a possibilidade que a lei, em certos casos. de acordo com a
natureza do cargo, diga que o 'concurso' consistirá em uma simples entrevista
e análise de currículos. o que é o mesmo "processo seletivo simplificado' sob
roupagens mais astutas.

_ Acaba, igualmente, o Relatório, com o Regime Jurídico Único
s?'u~o que.a. COnstituiçã~ d.e 88 l7ncontrou com base em acurado e~t"do d~
hlst6na admlntstr~~va .brasllelra. cUJa proliferação de regimes diferenciados foi
sempre fonte de Injustiça. e de desorganização do serviço público Voltamos à
época da ~a?l':ma a~minis~tiva. em que na mesma repartição s~ encontram
situações Jundlcas .dlferencrad.a~ entr? os servidores que trabalham às vezes
lado a lado. A?1blente propICIO à Instauração de pequenas ditaduras de
chefetes, à proliferação de privilégios. à falta de controle das instituições e
p?pul~res so~r? o ~rviço público - em suma. um retrocesso completo à pré
hlst6na administrativa do Brasil. Da modernidade real à eScuridão da~
cavernas. em nome de uma pseudo-modemidade. a

Assim. o Relat6rio, em estrita consonãncia com o projeto original do
governo. inverte todos os princípios moralizadores, todos os dispositivos que
impedem o descalabro administrativo, na atual Constituição de 1988. e se volta
contra o servidor público com toda a sua sanha.

Que dizer de uma proposta que suprime o Regime Jurídico Único, a
estabilidade. o concurso como única forma de ingresso no serviço públicoqiill
~ dos servidores? Aqui não se aplica o que o ilustre constitucionalista
disse e citamos acima. que tal reforma ab-roga a Constituição, pela mudança
de conteúdo. principio. espírito e fundamento da lei constitucional. e que. por
isso. configura-se FRAUDE ACONSTITUiÇÃO?

Como se não bastasse, o Relator incursiona ainda, em sua ofensiva
contra os servidores. pela legislação sobre a greve, que passaria a ser regida
por Lei ordinária. que pode ser mais facilmente alterada. por maioria simples,
de forma casuistica. de acordo com a correlação de forças eventual. que, no
momento é profundamente desfavorável aos trabalhadores em geral e aos
servidores, em especial. Envereda, igualmente. pelas forças de segurança, que
descarateriza e remete para uma futura legislação sobre a qual pouco se sabe
como será. E atê sobre os repasses do gov,erno federal a Brasilia o ilustre,
Relator não quer perder a oportunidade de dar uma palavra.
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É como Relator tivesse se imbuido da idéia de ser o constituinte
mor, de refazer até ao âmago a Constituição - e que se danem as
impossibilidades ou limitações dos constituintes derivados.

Aos que se opõem à reforma administrativa, costuma-se tentar
caracterizá-Ios como defensores do status quo.

Isso é absolutamente inveridico. O PCdoB entende que a SOCiedade
brasileira, e o Estado brasileiro, estão absolutamente carentes de uma profunda
e multifacética transformação. Séculos de formação patrimonialista criaram um
Estado privatizado, a serviço dos interesses de alguns pequenos grupos, como
os banqueiros, os latifundiários, os grandes monopolistas e, principalmente, a
serviço de interesses alienígenas, sem nenhuma consideração para com o povo
brasileíro, a democracia, a soberania e independência nacional e o
desenvolvimento do País.

No entanto, o que se apresenta diante de nós como proposta de
reforma admínistrativa é, na realidade, uma contra-reforma, um retrocesso. A
Constituição de 1988, cujos princípios aqui defendemos, essa sim, apontava,
apeser de suas falhas e debilidades, no sentido de ao menos iniciar a
caminhada para superar esses seculares defeitos, e nesse sentido, prenunciava
um avanço que, apesar de ainda incipiente, sobressaltou as elites
patrimonialistas do Pais e seus aliados e patrões no exterior.

A Constituição de 1988 foi feita em um momento excepcional em
que a ditadura.militar tinha sido derrotada pelo povo nas ruas, em mobilizaÇcses
nunca antes Vistas em nossa histÓria - como a campanha das Diretas Já. A
correlação de forças que presidiu a sua elaboração era francamente favorável à
realização dos anseios de mudança popular. A reação, as elites oligárquicas, ' '
estavam na defensiva, ainda que apenas temporariamente, assustadas com a
força e vitalidade demonstradas pelo povo brasileiro. A sua tentativa de
reorganizar-se, durante a Constituinte, através do chamado Centrão, foi
embargada pela organização e mobilização popular.

Não se fez, então, a constituição ideal, perfeita. Mas nela foram
incorporadas medidas de cunho democrático e progressista em um nível até
então desconhecida em nossa história. E é esse significado, esse conteúdo,
que desde então tem sido atacado com todas as forças pelos conservadores.
Não para aperfeiçoá-Ia no sentido do aprofundamento da democracia, do
fortelecimento da soberania nacional e do desenvolvimento do País. Mas no
sentido oposto. E as reformas empreendidas pelo governo FHC são parte
desse assédio reacionário, que pretende fazer o País caminhar no sentido do.
retrocesso.

O que eles visam, na Constituição, são exatamente os seus pontos
positivos, o avanço da cidadania ali alcançado, e por isso é que a sua palavra
de ordem, desde então, é revisar, descontitucionalizar, em suma, destruir a
Constituição de 88 para em seu lugar erigir uma outra, reacionária, que nos
devolva ao patrimonialismo, que reforce o poder das elites, que aumente a
nossa dependência e diminua a nossa soberània. Os alvos são a democracia, a
soberania nacion~1 e os direitos sociais.

É óbvio que não defendemos o status quo, não defendemos o
Estado que aí está. Entendemos, no entanto, que os principias estabelecidos na
Constituição de 1988 apontam exatamente no sentido de sua mudança. Por
isso tanta coisa nela ficou sem ser regulamentada, por isso querem fraudá-Ia:
os dois aspectos fazem parte do mesmo esforço de sabotagem que se tomou o
eixo principal da estratégia das elites reacionárias brasileiras,

Os principios estabelecidos peia Constituição de 1988 não podem
ser culpados pela desestruturação dos serviços públicos, pela deterioração da
Administração Pública, até porque foram parcamente aplicados pelos governos.
Ao contrário, pode-se afirmar que essa desintegração foi fruto da falta de
vontade politica ou até mesmo uma consciente sabotagem do Setor Público,
para desestabilizá-Ios.

Os objetivos disso vão ficando claros, Basta examinar a denúncia
feita por Herbert de Souza, o Batinho, na Folha de S. Paulo de 11 de agosto
passado, em que, revelando o conteúdo de documento do Banco Mundial a que
teve acesso, mostra que todas as reformas governamentais obedecem às
orientações desse organismo internacional, e conclui, sarcasticamente, que
"basta de intermediários, o Banco mundial para a Presidência".

Por isso, em respeito ao mandato com que o povo brasileiro me
honrou, manifesto-me pela rejeição da proposta de emenda encaminhada pelo
governo e do substitutivo do Relator, deputado Moreira Franco.

Sala da Comissão, em z~de agosto de 1996,

De fko~~EL~~
pGa~~CdOB-DF , \

VOTO EM SEPARADO DOS DEPUTADOS
MARCEI.O DÉDA (PT-SE), MARIA !.AURA (PT-DF), TEI.MA DE SOUZA (PT-SPI, CEI.SO

DANIEl. (PT-SP), IVAN VAI.ENTE (PT-SP) E WAI.DOMIRO FIORAVANTE (PT-RS)

referente ao mérito da Proposta de Emenda
Constitucional n" 173195, dc Poder Executivo, 'que
"Modifica o capitulo da Administração Pública,
acrescenta normas às Disposições Constiludonais
Gerais e estabelece normas de transição', e ao
Substitutivo apresentado pelo Relator à Comissão
Especial.

Relator. Deputado MOREiRA FRANCO (PM:JB·RJ)

I - RE!.ATÓRIO

A Proposta de Emenda COnstitucional n" 173195, que "modi:ica o capitulo da
Administração Pública, acrescenta normas às Disposições Constitucionais Gerais lO

estabelece normas de transição", enviada a esta Casa pelo Poder Executivo em 23 de
agosto de 1995 determina profundas e radicais transformações nas regras aplicàvelS à
Administração PúbKca e seus servidores.

Em 14 artigos, a Proposta de Emenda Constitucional propõe alterações às
regras relativas ao ingre!lSO em cargos públicos. ao regime juridico aplicàvel aos servidores
públicos. à estabilidade dos ocupantes de cargos públicos, às suas retribuições e proventos
de aposentadoria, estabelecendo ainda regras relativas à descentralização de serviços e
atividades para os Estados, Distrito Federal e Municípios, e à criação, fusão, cisAo ou
incorporação de empresas estatais.

As anerações ao texto constitucional propostas pelo Poder Executivo podem
ser sintetizadas da seguinte forma:
1) Atterações ao artigo 37:
al Inciso I: alteração para pem,i1ir o acesso de estrangeiros a cargos. empregos e funções

públicas na hipótese de autonzação legal especifica;

b) Inciso li: aneração para permilir que a admissão em emprego público possa se dar em
virtude de aprovação em processo selelJVO público. regulado em lei. o qual poderá ser
de provas, de títulos somente. ou de provas e titulos (conforme redação dada ao art.
74 do Ato das Disposições Transrtórias);

c) Inciso XXII: inclusão para permitir que sejam reservadas, nos concursos públiccs, vinte
por cento das vagas para preenchimento por ocupantes de cargos ou empregos
públicos, mediante lei complementar (arteração inadmitida pela Comissão de
Constrtuição e Justiça, conforme emenda supressiva do Exmo, Sr. Relator Dep, Pri"!,,,
V~na) ~

d} Inciso XXIII: inclusão para determinar que elevações ou reajustes de remunerações de
servidores da administração direta, autarquica e fundacional, ocupantes de cargos e
empregos, se dê apenas mediante lei especí~ca.

2) Anerações no artigo 39:
a) "caput", atteração para permitir que sejam adotados regimes jurídicos diferenciados para

os servidores publicos, em lugar do atual regime Jurídico único estatutário;
b) § 1G~ supressão do parágrafo, afastando a ebrigatcried&de de iSOnom\a de venctmentcs

para cargos ae atríbuiç3es ~ualS ou assemelhados, dentro do mesmo Poder OLJ entre
os 3 Poderes:

c) § 2": supressão da garantia de irredutibilidade salarial aos servrdores titulares de cargos e
permiSSão para que sejam estabelecidos crrténos de admissão por mo~vo de idade
para cargos PUblíccs, inadmtttda, esta última. pela CCJR. conforme emenda aprovada
do Ilustre Relator, Deputado Prisco Viana.

3) AKeração no artigo 206, para afastar a obrigatonedade de regime juridico para a carretra
do magistério nas Instituições Federais de ensino e para permilir que seus integrantes
sejam admilidos mediante processo seletivo púbiico.

4) Aneraçães no artigo 41, dando nova redação ao "caput" e parágrafos e acrescentando
incisos:

a) "capur: elevação de dOÍll para 5 anos na duração do estágio probatório para aquísição da
estabilidade;

b} Inciso I; previsão da hipótese de perda do cargo em virtude de sentença judicial
transitada em julgado:

c) Inciso 11: previsão de hip6telle de perda do cargo por desídia, improbidade ou outra falta
grave, apurada mediante plOal!lSO administrativo especifico, assegurada ampla
defesa:

d} Inciso 111: previsão de demissão por insuficiência de desempenho, apurada mediaole
plOalS$O simplificado, assegurada ampla defesa;

e) Inciso IV: previsão de demissão por necessidade da administração pública, para redução
ou reestruturação de quadros, ou para reduzir despesas. conforme critérios definidos
em lei complementar,

f} § '1": 'instifuição de indenização a ser fixada em lei para o servidor demitido por
desempenho insuficiente ou necessidade da administração:

g) § 2": determinação da extinção do cargo ocupado por servidor demilido PÇlr necessidade
da administração e vedação de criação de novo cargo para as mesm;" funções por
quatmanos;
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h) § 3': garantia aos seMdore. que desenvolvam atividades exclusivas de Estado definidas
• em lei complementar de não dem19são por necessidade da administraçáo;

i) § 4': determinaçáo de que o servidor seja submetido a comisllão de avaliaçào para
confirmação antes do término do estágio probatório:

j) § 5' e § 6': alteraçào dos atuais §§ 2' e 3' para permitir que o servidor posto em
disponibilidade possa perceber proventos proporcionais ao tempo de serviço;

4) Inclusão de novos artigos nas Disposições Constitucionais Gerais. prevendo:
a) Art. 247: facuidade á União. Estados. Distrito Federal e Municípios para estabelecimento

de consórcios para gestão aSSOCIada de serviços. convênios de cooperação para
execução de suas ieis. serviços ou funções. e convênio. para transferência total ou
parcial de encargos e serviços. inclusive cessão de pessoal, bens e instalações
necessários;

b) Art. 248: excepcionalizaçáo da regra que exige lei especifica para C1iaçào de empresas
estatais ou suas subsidiârias, quando decorrentes de CIsão, fusão ou incorporação
realizadas no ámbrto do Programa Nacional de Desestatização. Proposta inadmitida
pela CCJR. conforme emenda supressiva do Ilustre Relator, Dep. Prisco Viana;

c) Art. 249: excepcionalizaçâo da regra que exige lei especifica para criação de subsidiárias
de empresas estatais quando a finalidade destas seja o desempenho de atividades
diretamente relacionadas com as da empresa matriz. Também inadmitida pela CCJR.
por ferir o principio da separação de Paderes;

o disposto no art. 247 ê complementado peio. seguintes dispositivos da
Proposta de Emenda:

d) Ar!. 12 da Emenda: garantia aos servidores federais que desenvolvam atividades
transferidas pela União aos ex-Territórios de não demissão por necessidade da
administração;

e) Art. 13 da Emenda: autorizaçáo para que sejam incorporados aos respectivos Estados
membros os servidores que desenvolvam atividades transferidas peJa União aos ex
Territórios, mediante convênio. Suprimido por decisão da CCJR.

t) Artigo 250: incluldo para estabelecer como teto de remuneração de servidores públicos
ativos, inativos e pensionistas e membros dos 3 Poderes, a remuneração percebida
pelo Presidente da Repúbiica: .

5) Inclusão do art. 75 no Ato das Disposições transl!órias. para vedar que os proventos da
inatividade dos agentes públicos ou seus penslomstas excedam a remuneração
percebida pelos agentes em atividade. vedando-se a man~enção de excesso a
qualquer titulo.

6) Art. 11 da Emenda: assegura aos servidores já nomeados que ainda não contam 5 anos
de serviço a não aplicação do estágio probatório de 5 anos fIXado no art. 41;

É o relatório.

II·VOTO

A discussão que vem sendo travada nesta Casa, por força da apreciação da
PEC n° 173/95, eXlge uma análise serena. sólida e profunda. para que não se cometam
equívocos comprometedores da inteireza do sistema constitucional e. mais ainda, para que
não sejam atingidas ciáusuias pétreas protegidas pelo disposto no art. 60. § 4' da Carta
Magna.

Inobstante, desde a tramrtação inicial da matena, no âmbrto da CCJR, vimos
apontando ofensas aos direitos e garantias mdividuais constrtuClonalmente assegurados e
protegidos pelo inciso IV do art. 60, § 4°, bem assim à harmonia e Inteireza do sistema
constitUCIOnal. O parecer oferecido á Comissão de Constituiçáo e JUstiça e de Redaçáo pelo
nobre Relator, Deputado Prisco Viana. reconheceu. em parte. tais ofensas. tendo a matéria
sofrido alterações em razão deste reconhecimento.

é bom ressaltar. no entanto, várias impropriedades constantes da proposta
em sua forma original, e que se mantiveram ao longo da discussão.

Destacamos, inicialmente. a etteração proposta ao inCISO I do art. 37. para
permttir a contratação de estrangeiros. nas mesma condições de braSileiros. para cargos
empregos e funções públicas, na hipótese de autorizaçáo legal especifica. A Exposiçáo de
Motivos n' 49, que acompanha a proposta. Jusitífica-a com base no beneficio que adviria
~em particular, às instituições de ensino e pesquisa. que se ressentem das amarras
constitucionais que hoje impoSSIbilitam & atração de profiSSIonaIS estrangeiros
especializados para a ocupação de funções permanentes". TodaVia. como bem salíentou o
Ilustre Relator na CCJR, o seu alcance provável extrapola estes limites. podendo - afastada
a regra atual ... produzir situações esdrúxulas. potenciamente comprometedoras da própria
soberania nacional. E, no que toca às situações que justificaram a proposta. não nos
cansamos de lembrar que o Congresso Nacional já aprovou, nessa sessão legislativa,
proposta do Deputado Sérgio Arouca. consubstanClada na Emenda Consll!uClonal nO 11, de
1996. que atende, justamente, à neceSSidade de contratação de estrangeiros para agregar,
às instituições de ensino e pesquisa. o valor de seus conhecimentos. sem a exigência da
nacionalidade, comum a todo servidor público.

Na forma proposta, a previsão de que iei especifica autonze a contratação de
estrangeiros para quaisquer cargOS permanentes, contraria a essência do sistema
constitucional. na reg~ncia dos dirertos deeorrentes da nacionalidade. como exemplrnca o
art. 12, § 3' da Constituição Federal. que enumera os cargos privatrvos de brasileiros natos.

Ora. admitindo a Constituição distinção entre brasileiros natos e naturalizados, mutto mais o
faria em relação ao brasileiro e ao estrangeiro, na ocupação de cargos públicos em geral de
natureza permanente. A igualdade de que trata o ar!. 5° da Constituiçáo Federal é igualdade

jurídica, ou seja, o tratamento igual aos iguaIS. perante a lei. A imposslbílidade de o
estrangeiro ser investido em cargo público é da tradíção do sistema constituCional brasileiro,
vindo desde a Constl!uição de 1891. o que se justifica, segundo Mário Mazagão. no fato de
que

"...exige-se porque o desempenho de cargos públicos pressupõe a fidelidade,
que se não pode pretender do estrangeiro." (Curso de Direl!o AdministratiVo.
RT, 1968, p. 177)

José Cretella Júnior, administratlvista de renome e estudioso do direito
administrativo comparado, ressalta que

....Em todas as Constituições modemas, a primeira condiçáo que se exige de
quem vai ocupar um cargo publico é a que seja nacional. Compreende--se,
perfettamente, o fundamento dessa exigência. O funcionário tem o dever de
ser fiel para com o Estado que o recebe em seus quadros. Como eXJgir de
um estrangeiros o dever de fidelidade da um Estado que não é o seu ?"
(Diretto Administrativo Brasileiro. RT, 1958, vaI. 11. p. 224)

Com efetto. verilica-se que na grande maioria dos Estados determina o
provimento de seus cargOS por cidadãos do pais' • Na Comunidade Econômica Européia o
ingresso na função pública é privativo dos cidadãos dos paises-membros2 • Na França. a
exigência da nacionaiídade para ocupar cargo permanente se baseia no principio de que o
servidor participa do exercicio da autoridade públlte; ... perda da nacionalidade traz, como
pena acessória, a perda do cargo.

A proposta. assim, rompe regra fundamental inserida no texto constitucional.
de natureza pnncipiológica, e tratando-se de matéria que diz respeito aos direttos e
garantias, encontra obstáculo no veto previsto no art. 60 § 4° da Constituição Federal, eis
que fere. dentre os principias adotados pela Constituição, admitidos como acessórios
daqceles insertos no art. 5', os que dizem resperto à Administração Púbiíca contemplados
pelo art. 37. resguardadores dos direttos e garantias individuais relativos á Administração
Púbiíca.

Assim, incoerente e desnecessária a disposição. além de ofensiva à
soberania nacional (inciso I do art. l' da CF) e contradttória com as demais normas que
regem a nacionalidade e direttos do cidadão.

No que toca á alteração proposta ao inciso 11 do art. 37, afastando a
obrigatoriedade do concur.w público de provas, ou de provas e tltulos como única forma de
acesso aos cargos púbiicos. atinge diretto individual - que ê o de acesso aos cargos

públicos de forma a que sejam atendidos os principias da legalidade. impessoaiídade.
moralidade e pubiícidade. A adoção, em processos seletivos. de mera "prova de titulas'. de
atto teor de subjetividade, como instrumento exciusivo de seieção. prejudicaria
irremediavelmente o princípio que determina tanto a democratização do acesso aos cargos
e empregos quanto o direl!o do cidadão de que os cargos e empregos púbiicos sejam
providos sem favoritismo e pelos candidatos mais qualificados, quaiificação esta aferida de
forma transparente. Nesse sentido. congratulamo-nos com o Parecer do nobre Deputado
Moreira Franco, oferecido a esta Comissão Especial, que supnme a nefasta previslio do
processe seletivo, preservando a atual exigência de concurso publico prevista no inciso 11 do
art. 37.

Quanto á alteraçáo proposta ao inciso XXII do art. 37. que estabelecia
preferência e reserva de vagas, em concursos públicos, para quem jã detenha a condição
de servidor, por SI só demonstrou a sua inconsistência. tendo sido rechaçada pela CCJR à
·,ista da g....ve ofensa ao principio da isonomia inserido no art. 3' IV e art. 5' da Constitulçáo.
assecuratórios da igualdade da todos perante o Estado. a Lei e, conseqúentemente. a
Administração Pública. A simples condiçáo de ser alguém Já detentor de cargo ou emprego
público, integrante de um grupo restrito de cidadãos, não poderá ser, jamais. causa
suficiente para produzir um privilégio no acesso a cargos púbiícos superiores ou deoutra
natureza, seja por meio da reserva de vagas, seja por meio da dispensa de concurso
público. a qualquer pretexto.

A proposta de inclusão de um inciso XXIII ao art. 37, instituindo a
obrigatoriedade de lei especifica para dispor sobre as retribuições de empregos na
admínistraçao direta, das autarquias e fundações revela--se íncoerente com os art. 7°, 8° e
114 da CF. ao afastar os principias que regem a relaçào de emprego, dentre os quais o da
negociação coletiva e do ajuizamento de dissidio coletivo. Tais restrições Já estão presentes
na' relcçáo estatutária, haja vista a Impossibilidade de que haja negociação quando se
encontra presente o princípio da reserva legal. Por isso me5m? a relação de trabalho ,ob o

1 Problemas de Carrera en el seMeio PubUeo. Comlsalon Paritluia dei Sel'Vieio Pírbllco, Prlmera Reunlõn. Ginebr,;;
1970. OfIcina IntemacíonAl dei TrabaJo, Glnebra. segunda edieión. 1974, p.1G.
2 PENAUD. Jean. la fonctlon publlQUe de5 Communautés européenes. Probl~s PolJtiques et Soclaux. la
Documentation Française. octobre-novembre 1993. p. 24.
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regime de cargo nao é regida pela legi.1ação trabalhista, ma. depende, sempre, da
autorização legislativa prévia para a concessão de qualquer vantagem ou acnIocimo de
remuneração. A previsAo de que também a relação de emprego, no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional, se .ubordine a esta Umitaçáo, implica em
instituír discriminação injustificável, contrária ao sistema constitucional - uma vez que, nas
empresa. estatai., de direito privado, prevaleceria o regime trabalhista PUto· ofendendG-se
ao prinoipio da isonomia, por um lado, e por oulto os direitos soc:iai. albergados nos .rt. 7',
8" e 114, A proposta original, ao nosso v...., foi ainda tDmllda mais grave por meio da.
alleraç6eo propostas pelo Ilustre Deputado Moreira Franco em seu .ubstilulivo, pois ao
prever a criação da figura do contrato de emprego na administração direta, autátquioe e
fundacionai, expre....mente afasta, deste contrato, a aplioação do art. 114, criando regime
hibrido que somente desvantagens trará à administração pública, quer sob o ponto de vista
do .ervidor, quer sob o ponto de vista do cidadAo, dada a .ua precariedade, noduzida
atratividade e elevada vulnerabilidade ao poder polltioo.

No que toca à proposta de alleração do art. 39, "oaput", que permitia
e"l'ressamente a adoção de múitiplos regimes juridicos para o. servidore. públicos da

administração direta, das autarquias e das fundações públicas, consideramos ser a r;:2",,;'!';a

contraria ao prinolpio da isonomia. A adoção de regimes juridicos diferenciados .,~;a

servidores do quadro de pessoal de pessoas juridicas de direito público, na esfera da l!',,!io,
dos Estados, do D'istrilo Federal ou dos Municípios, implicará em difemnciar o
indiferenclliVel, afrontando o mais elementar bom senso que. numa entidade autárquica um
iaborat01lsta saja SUjeito ao regime de cargo, enquanto noutra esteja sujeito ao regime de
emprego, propiCiando tratamento diferenciado tanto no que se refer.. ao" direllos quanto
aos deveres do seu ocupante, Inadmissivei, portanto, a alleraçâo proposta ao "capur do
art. 39. que compromete a lógica e a coerência do sistema const:tucional, no que se refere
ao regime das relações de trabalho no. entes da administração direta, autárquica e
fundaCional.

A proposta original agride, mais uma vez, o principio da isonomia, inserido no
art. 5°, por meIO da supressáo do parágrafo l' do art. 39 vigente, o quai assegura a
isonomia de vencimentos para cargos de alJibuições iguais ou a$Semelhados, no mesmo
Poder ou enlm os 3 Podems. A revogação do dispositivo, além de atingir o conjunto dos
servidores públicos da Administração direta, ofende, diretamente, integrantes das carreiras
de que tratam os arts. 135 e 241, aos quais o texto constitucional assegura isonomia com
as carreiras jurídicas (magistratura e ministério público), a ser discipll~ada em lei. Sendo
decorrênCia da isonomia previsto no art. 5', o parágrafo l' do art. 39 nAo pode ser suprimido
sem trazer prejuizo à aplicação da regra geral, uma vez que, como detalhamento do
prinoipio fundamental, vise assegurar a justiça e igualdade na atribuição de vencimentos
aos servidores da Administração Direta. Trata-se de dl.positivo que mereceria, antes de
tudo, aperfeiçoamento, mas jamais a sua supressáo pura e simples.

No que toca ás modllicaçõe. propostas ao § 2" do art. 39, onde se afasta do
servidor público as garantiaS relativas à vedação de lim~e de idade para ingresso em cargo
público e de Irredutibilidade salarial, estamos diante de ofensas evidentes e grave~ aos
direitos e garantias protegidos pelo art. 60, § 4', iV. Os direitOs aUngidos, como d.reIIos
SOCiais que sáo (art. 7', VI e XXX • garantia da irredutibilidade salarial e vedação de limites
de idade para ingresso no servIÇO púbiico), tendem a po.sibHitar melhores condições de
vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualizaçilo de situaç6es SOCIais
desiguais. SAo pressupostos para a realização concreta dos direitos individuals,
notadamente dos hiposuficientes - no caso, cidadãos com idade suparior à que, em tese,
podena ser exigida como mínima para ingresso no cargo, ou os próprios servk1ores, caso
permitida a redução de seus salários, á vista da impossibilidade de instaurarem ~i~idios

coletiVos ou e.ercar plenamente o direito de greve para evitar tal ofen... aos ...us direitos. E
não se alegue que, no que diz respeito ao prtncipio da Innodutlbilkl.da sal.ri.l, tal previsAo
ê redundante com a previsão de irredutibilidade de vencimentos contemplada no inciso 'IN
do art. 37. Neste dispositivo, o que se protege é o vencimanlo básico • e é com esse
entendimento que tem .ido aplicado o disposto no inciso XII do art. 37, que diz que os
venCimentos dos servidores do Legislativo e Judiciário nAo poderão ser supariores aos do
EJ<ecutivo. A previsáo de irredutlbüidade salarial tem conteúdo mais amplo, envolvendo a

totaiidade das par""las percebidas, de maneira genérica, pois salário é termo mUito mais
concreto. eqUlparãvel. no direito administrativo. ao conceito de remuneração. não Incluindo
apenas as parcelas de natureza eventual. indenizatória ou excepcional (abonos. ajudas de
custo, diárias, saiário-familia. eto).

No que toca à alteração do art. 41. relativamente à aquisição e manutenção
da estabilidade no cargo, compromete de maneira grave o pnncipio da moraiidade
administrativa. A preVisão de hipótese da demissáo "por necessidade da administração
pública, visando a redução ou restruturação de quadros, bem como a adequação destes
ao. Iim~es fi>:ados com base no art. 169, observados os critérios de desiigamento
estabelecidos em lei complementar", Inserida no inCiso IV do art. 41, é medida que
praticamente extingue a estabilidade assegurada ao servidor público no exercício do cargo,
em decorréncia desse princípio constitucional basllar, e visa. objetivamente, permttir a
demissão dos atuaiS servidores estáveis, sob justíficatlvas absolutamente discricionárias ou
de difTcil aferição de sua validade. Afasta, portanto, instrumenta0 de proteção do servidor
contra a interferência patrimonlalista ou fisiológica. No campo do direito comparado, esta
necessidade é atendida na maior parte dos paises medillnte a adoção de mecanismos
destinados a assegurar a estabilidade nos cargos e proteção para o servidor no seu
e""rclcio contra demissões arbitrárias. Trata-se de garantia geral, a....melhada ao que, no
tocante á Magistratura, é assegurado pela vitaliciedade, e indisSOCiável do "regime de
cargo-, onde o caráter efetivo do mesmo • sua permanência e indispensabilidade - tem
como conseqúência a estabilidade do seu ocupante, 'desde que concursado. Não se trata,
no entanto, de retenção abSoiuta e patrimonialista do cargo: nas situações legalmente
previstas. por motivos di!CipUnares ou em decorrência de conduta desidiosa. pode o
servidor ser demitido. mediante processo administrativo que lhe assegure ampla defesa. ou
em decorrência de sentença judicial. No ordenamenlo juridico pátrio, tais garantias acham
se em llede ele direito constitucional desde a Constituição de 1934, tendo apresentado
SU,,",ssNOS aperfeiçoamentos até adquirir a forma em vigor.

~ de se recordar, inclusive, o fato de qua, em 1991, o EJ<-Presldente CoHor,
de triste memória, encaminhou a esta Casa proposta de Emenda ConslJluciOnal, de n°
59191, o chamado "EmendA0", oujo teor, no locante à estabilidade, era de grande
semelhança com a proposta atual, Na ocasião, dentre as diversas vozes que se levantaram
em defesa da estabilidade plena, vale e pana lembrar o jurista Miguel Reale Junior, segundo
o qual

"A partir de 1934, oriou-se a estabilidade do servidor concursado, ganhador
do cargo sem favores, o que veto a ser uma conquista democrática. em cargo
obtido por concurso no qual comprovou a sua competência, não resta sujeito
às injunções e pellleguiçOeS políticas, tendo a liberdade de contraria as
deois6e!l do govemante que desatendam ao interesse público.
As Constituições de 37, 46, 67 e a emenda n' 1 de 69 também consagraram
a estabilidade do servidor admitido por concurso, após os dois anos de
~'1Iágio probatório. E nem se diga que a estabiiidade constitui a certeza de
ociosidade e de descaso, poiS a estabilidade é relativa, na medida que o
funciOnário pode ser réu em processo administrativo, no qual se apure, com

dirello a ampla defesa, a prálica de faita disciplinar, da qual pode resuttar
demlssáo a bem do serviço público.
A estabilidade ê. portanto. necessâria à administração, não sã por colocar o
seMdor ao abrigo do arbitrio e das flutuações da política, mas por assegurar
um tratamento técnico e contínuo dos serviços públicos." (O Estado de São
Pauto, 22.03.91 p.2)

A livre demissibilidade proposta pela PEC n° 173195 permitiria a retomada do
"spotls system-, das derrubadas. das varreduras. das demissões em massa de servidores
por motivos os mais diversos. travestidas sob o rótulo de "neceSSIdade da administração
pública" ou com vistas á "redução de quadros" ou á "adequação aos limites f",ados no art.
169". A proposição toma presa fácil do palrimonialismo a Administração Pública, ofendendo
princípio constitucional que se insere no campo dos direitos e garanüas mdividuals.
assegurador da moralidade pública e da proteção do interesse público acima do dos
governantes.

Finalmente. fere o principio da irredutibilidade salarial ~ clã-usula petrea,
enquanto direito social. como já demonstrado ~ a previsão de que ao seMdor estàvel posto
em disponibilidade sejam pagos proventos proporcionais ao tempo de serviço. Não sendo o
servidor culpado pela sua coiocação em disponibilidade - uma vez que não tem o Instituto
caráter punitivo ou disdplinar - não pode o mesmo ser onerado pela Incapacidade ou
morosídade da Administração em dar ao cargo ocupado melhor aproveitamento. Sendo o
trabalho valor social e principio fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos
de seu art. 1°, IV, igualmente amparado pelo "capur do art. 7', assim como o principio da
irredutibilidade salarial, é Inadmissível a previsáo de reduçao salarial em decorrência da
disponibilidade. A disponibilidade é mecanismo e.cepeional que permrte que· privado do
direrio ao trabalho em face da desnecessidade temporária ou da extinção do cargo ocupado
- o servidor permaneça disponlvel para aptoveffamenlo em outro órgão ou cargo compatívei
com o original, não se admitindo, todavia, que seja privado do seu saláno ou ref'{luneração.

Os mesmos princípios. relativos à isonomia e moralidade ad'nínistrativ3 sáo
agredidos pelas mudanças propostas ao art. 206, que se refere ao ingress·.) nas carreiras
do magistério, e â necessidade de regime jurídico único para seus integrantes. Em '.'erdade
tal regIme não está definido: poderá ser '~statutário, ou mesmo trabalhista. mas se .... f,,~ICO

para lodos os Integrantes do magistêrio superior federal. Outro entendimento ft ,'o
principio da isonomia, permitindo tratamento desigual aos IguaIs.

No que diz respaito á Inadmissibilidade dos artigos 248 e 249, propostos pelo
mesmo artigo 9° da PEC, suprimidos pela CCJR, trata-se, efetivamente, de tentaIiva nefasta
de afastar da competência do Congresso Nacional a apreciação das medidas des'Jnadas à
coação, fusAo, incorporação e cisão de empresas estatais. Tais medidas, ao concentrar no
ámbito do Poder EJ<ecutivo referidas competências, ferem o prinoipio da separação dos
Poderes, inserto no art. 60, § 4', 111 da constituição, contrariando a validade dos Incisos XIX
e XX do art. 37. •

Já quanto ao art. 250. acrescentado pelo art. 9' da PEC, propondo a f"'ação
de um noto teto de remuneração no serviço público, unificado e válido para todas as esferas
de governo. com base na retribuição do PreSidente da República. embora tenha como
mérito facilitar a aplicação do teto remuneratório e redUZir as controvérsias eXIstentes, não é
a soluçãl? exigida pelos problemas atuaimente,venficados. Se, por um lado. a eXistência de
tetos relativos e, aparentemente, autõnorl'os, permIte que sejam pagos. em mUnicípios e
estados. valores supenores ao teto federal. por outro é forçoso reconhecer que. vIa de
regra, Isto se dá pela incapacidade de c atual texto constrtuClonal disClplinar com clareza os
valores a serem considerados no cômputo total da remuneração. A fIXação de um teto
supenor ao atual. alem disso, poderá agravar ainda maIs as dístorções existentes, caso não
seja dada solução que contemple a neceSSIdade de definir~se. exaustivamente, o que se
considera remuneração. para efeitos da aplicação do teto.

A proposta 'de Emenda ConStitucional. nas múltiplas reformas que oferece.
não se preocupa em preservar o direito adquirido de tantos quantos sejam os servidores
que, no atual sistema constitucional. já se acham regidos pelo regime estatutárlo ou jã
adquiriram, em decorrência de concurso publico ou outra forma constitUCional. a
establlídade nos cargos que ocupam. Tal concepção de que não há direito adqUlndo contra
a Constituição sustenta-se em pensamento JurídiCO ortodoxo, afrontando expressamente a
garantia inserida no art. 5', ~ da Constituição Federal, parmilindo que regras
supervenientes venham a atingir a todos os atuais servidores estatutanos nas três esferas
de govemo. Entendimento dessa natureza é inadmissivel no Estado de Direrto, tanIa mais
quando se trata de norma posterior. mesmo que de hierarqUIa constrtuClonal, mas onunda
do poder constituinte derivado. Sendo a própna Constrtuição a fonte do prinoiplO da
irretroatividade, não se pode opor. contra este principio fundamental. norma editada no
exercícto de mero poder constituinte denvado. Vale recordar, nesse sentido, o voto do
Ilustre Deputado Rodrigues Palma, ao apreciar a admisslbiliade da Proposta de Emenda
Constitucional n' 33195:
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~Consumado o ato segundo a lei vigente ao seu tempo, ou
configuradas todas as condições ou requisnos legais estabelecidos
para Produzir certa snuação, é inadmissível dentro do estado
dem~rátlco. de direno t~má-Ios irrito" por norma postenor, ainda que
de hllllltrqula constituCIonal, tanto mais que emanada do poder
constituinte denvado.
A nova tessitura só poderá alcançar, destarte, os casos vindouros.
situações ainda não consolidadas, sob pena de instrtudonaJizar·se o
arbnrio e violar !'Iguns dos pilares mais firmes do eslado de direno e
do regime democrático vigente no pais.. (parecer do Dep. Rodngues
Palme, p. 33, PEC-33/95)

11.1 O SubstituUvo do Relator

No curso desta discussão, e após a realização de audiências públicas de
enorme validade e contnbuição aos trabalhos desla Comissão ESpeCIal, vem a iume o

parecer do Ilustre Relator. Deputado Moreira Franco, o quai aitera, sUbst~nClalmente. a
proposição onginal.

Sua ExcelánCla, no afã de aperfeiçoar a proposição, Já demonslrada como
repleta de falhas. lacunas, inconsistências, inconstitucionalidades e ofensas ao interesse
púbUco, produziu extenso substitutivo que, ao nosso ver, amplia desnecessariamente o
escopo da discussão e compromete. parisso, a coerência da reforma que se pretende.

Em mUitos aspectos, há que se considerar que o substitutivo a, !Ocluslve, pIor
do que a proposição original, avançando em relação a certos pnnclplos e normas
constitucionaiS de forma incoerente e irrefletida. Para melhor clarificar esta analise.
passaremos, a seguir. a uma análise das seus diversas diSpOSItivos:

1. Art. 21, XIV da CF e art. 25 do Substitutivo

. ? Relat?r propóe, motu proprío, a~eração 'á redação para prever que a
Umão prestara assl~tenCla financeira ao DF para a execução de serviços públicos. Ao
mesmo tempo, supnme a previsão de que cabe à União orgamzar e manter a polícia
fed.eral, a polícia ferroviária e a polida rodoviãria federal. Retira a previsão de que cabe à
União organizar e manter a paHcia do Distrito Federal, mas ao mesmo tempo não assegura
:"O ~vemador do Distrito Federal capacidade plena para dispor sobre a matána. Deixa
ImpUcito, no entanto, que com a instituição do Fundo, o Governo do Distnto Federai passana
a "organizar e. n;ante" a sua poUcia civil e mimar. Atá que o fundo seja Instltuido, o governo
fede~1 devera ~anter os atuaIs compromissos financeiros com a prestação de serviços
nas areas de saude e educação do DP, ou seja, fica proibido de repassar recursos
adicionais, assegurando-se apenas 05 montantes atualmente transferidos '8
insuficientes face ao crescimento da demanda por esses serviços no DF, ' J

A alteração, data venia, nada contribui para aperfeiçoar o texto constrtuClonal.
A principio.. por suprimir. - desconstitucionaHzando - competênCIas da União que sáo
inafas!áve.s, no tocante a segurança publica. Ainda que se diga que a matéria permanece
?O ~bngo do art. ~44 da Carta Magn., que trata da segurança pública, não há o ~ue possa
Justificar a prevlsao expressa no atual inciso XIV do art. 21. E mais, aQ remeter à figura de
um fundo de assistêncía fianceíra ao Distrito Federal. abre caminho para a futura
axoneraçio da União no que toca às suas atuaís responsabilidades relativas a este
cult~io, ,desconhecendo os .históricos compromíssos da União em assegurar aos habitantes
do D,!trtto Fed.eral o finanCIamento das ações de saúde e segurança pública. Remeter tai
maténa para um fundo a ser, futuramente, constituido por leí complementar, é dar ao
problema tratamento incerto, inclusive em vista do fato de que são assegurados - pelo texto
proposto - somente os valores atualmente repassados. Segundo COSENTINO TAVARES'.
no peri? d~ 1993-1995 Mvertficam.se sucessivos incrementos anuais nas dotações de
transferenClss da União para o GDP, os quais são decorrência do creScimento das
~ernandas e necassidades do Dislrito Federal. Apenas entre 1993 e 1994, houve um
Incremento real de 15% nos montantes transfendos pela União ao Distrito Federal. Logo, á
questão que merece tratamento mais acurado, por meio de solução que não produza. a

curto prazo. ~strang.ul~mento ou situação de caos na Capital da República, relativamente
aos seus serviços publicas mantIdos com as repasses da União.

2. Art. 22, XXVII e art. 37, XXI, da CF

Re~ete as normas gerais de licitação das empresas estatais para uma lei
e~pecif}C3. Have~, ,P0T!anto, normas gerais para licitação das estatais e normas gerais _
d~erentes - para iicitaçao das administração direta, autárquica e fundacional Supnme as
emp~sasMestatais da ?~rig~ção, d~ contratar obras, servIços. compras ~ alienações
mediante processo de heitaçao publica que assegure igualdade de condições a todos os
~nco~rrentes~, gerando ambigílidade no q~e. se r~fere ,ao conteúdo das normas gerais de
licitaçao ~UEl deverão obedece~. A admlnlstraçao direta, autárqUica e fundacional se
submetera a normas geraIs de liCitação que deverão assegurar igualdade de condições a
todos os c~ncorrentes e somente pennitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica mdlspansávais à garantia do cumprimento das obrigações; já as empresas
estataIs se submeterão a .normas gerais que não se submetem necessariamente a essas
reg~s, d:ve~do apena~ dIspor sobre a ~licitação e contratação de obras, serviços compras
e abenaçoes , muito maIs brandas, portanto. '

. A proposta. que inova em relação ~ P.EC origmal. embora possa se Justificar
pela neceSSidade de assegurar meios de competítivldade às empresas estatais não pode
Ignora~ que, tratando-se de. processo iicitat6no, prevalece. antes do int~resse do
adml~lIstrador ,- gestor de negoCl?s em nome alheio ~ deve prevalecer o interesse público
expr~..o na Igualdade de condições de competição de lodos os Cidadãos. O pnncipi~
contido no atual a.rt. 37, XXI, e afastado peio art. 22, XXVII proposto pelo Relator, V"",
exatamente garantí.r a Igualdade de condições de competição e de requisitos para todos os
=~::~e~:; ~~~:~rtar, par si, num ínstrumento de cerceamento da gestão competente

3.Art.27, § 2", Art.29, VleArt. 51, VII daCF

Também por sua própria iniciativa, e sem amparo em qualquer emenda
oferecida à Comissão Especial, o lIuslre relator promove a~erações que tám por escopo
introduzir, na disciplina da fixação das retnbuições dos lilulares de mandato eletivo, novos
procedimentos. Ao mesmo tempo que assegura, às Assembléias Legislativas e Cãmaras de
Vereadores, a iníciativa de propor a remuneração dos seus membros. a ser fIXada não mais
por ato interno, mas por lei - o que, considerado o sistema constitucional. há de ser
considerado lei arn santldo matarial, e náo em sentido formal- afasta a vedação de que o
valor dos subsídios dos p"rlamentáres possa ser a~erado durante a legisiatura. Resu~a,
disso, que n~o apenas fica mantida a situação de que competirá aos própnos membros do
Poder Legislativo a fixação de suas remunerações, por meio rie leís intart'a corporis.
como também acrescenta problemàtica a~eração no sentido de flexibilizar a penodicidade
dessa flX8çãO, o que, à luz dos pnncipios conslnucionais, fere o da moralidade
administrativa. A mesma regra é proposta para o Congresso Nacional, mantém como
competência privativa do Congresso fixar o subsfdio dos seus membros ~ sem dispor. no
caso, se por meio de lei material ou formal, mas dispensando-se expressamente a sanção
pl'llSidental -, mas não ímpede a leglslaçAo em causa própria no curso da legislatura.

Contraditonamente, propôe Sua Excelência que "somente poderão ser a~erados ou fIXados
por lei especifica" a remuneração dos agentes politicos (art. 37, X), conceito que InclUi,
inequivocamente. os titulares de mandatos eletivos.

4.Art.37,1

Mantém Sua Excelência a essênCia da proposição onglnal, permrtlndo a
contratação de estrangeiros para quaisquer cargos ou funç6es publicas, autonzados em leI.
Proposta idêntica apresentada pela Comissão EspeCIal da PEC n' 182195 foi reJertada pelo
Plenano, em favor da contratação apenas pelas umversldades e Institutos de pesquisa (EC
n° 11). A esse respeito, cabem as mesmas criticas já tecidas â proPOSIçãO em sua forma
original, dada a fragilização da soberama nacional e dos direitos Inerentes à Cidadania,

5.Art.37, V

Propôe o t1ustre Relatar. acolhendo parCialmente proposições InClusive
apresentadas pela Bancada do Partido dos Trabalhadores, alteração ao atual mClxo V do

art. 37. co o propãsrto de determinar que os cargos em comissão sejam destinados
exclusivamente a funçóes de direção e chefia e assessoramento, a serem exercidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais minimos previstos em lei.
A redação, embora mtente dar ao dispositivo sentido mais preciso do que o atual, que prevá
a preferênCia no provimento de cargos comissionados aos servidores de C3neíra técnica ou
profissional nos casos prevístos em lei, inverte o õnus: até que t:sta lei venha a ser editada,
todos os cargas poderão ser providos livremente, sem que haja, sequer, a "preferencia"
hoje preVista na CF. A lei es1abelecerá ca&OS, condições e percentuais em que deverão ser
exercidos por servídor de carreíra, ou seja, poderá ter caráter restritivo, sem assegurar a
profissionalização dos comissionamentos. Ao nosso ver, a redação é deficiente, produzindo
efeito oposto ao colimado, ou seja, tomando dependente de lei o que á, hoje, autoapiicável
ou dependente de regulamentação que não inviabiliza a investidura do servidor em tais
cornissionamentos. Além disso, exclui do texto constitucional a previsão da existência de
"funções de confiança~, que são - diferentemente dos cargos comissionados ~ de
provimento exclusivo por servidor, à vista de serem acréscimos de responsabilidades que
dependem da existáncia de cargo efetivo ao qual aderem, notadamente quando associadas
a carreiras técnicas especificas, sentido que quis, ínequivocamente, dar-lhe o Constituinte
no atual inciso V do art. 37.

6. Art. 37, VII da CF

Nos termos proposlos pelo Relator, o direito de greve do servidor passará a
ser regulado em lei ordínària, e não mais lei complementar como exige o art. 37, VII. Apesar
de, hoje, esse direito não poder ser exercitado em face da ausência da lei complementar
regulamentadora. há opiniões no meio sindical no sentido de que a disciplina em lei
ordinária poderá servir aaprovação fácil de legíslação restritiva. Inobstante, face à natureza
do exercício de greve no que se refere aos cargos públicos, e à própria situação
relativamente ao direito comparado, recomenda tratamento cuidado&O da questão, o que
não será inviabilizado, ao nosso ver, pela afteração proposta.

7. Art. 37, IX da CF e Art.114, § 3'

Alám do acolhimento da proposta de extinção do regime jurldico único,
ímplícitamente estatutãrio, no âmbito da adminlstraçã? direta. autárquica e fundacíao.al ~atual
art. 39). o SubstitutiVo permIte a contratação par meIo de contrato de emprego publico ~
ser diSCiplinado em leI. Ou seja: cabera a leí dizer em que casos esse contrato..sara
possível. mas sem limitações constitucionaiS. Ao mesmo tempo, exclUI os hbgloS
decorrentes do contrato de emprega na administração direta, autárquica e fundacional da
competénCl8 da Justiça do Trabalho. impedindo a instauração de dissídio coletivo ou
negocIação coletiva.

No contrato de emprego serão aplicadas todas as regras restntivas (~umento

só por leí. sUjeição ao teto de remuneração, política remunerat?~a, proibl~o de
incorporação de vantagens). mas não haverá ~s direitos. ~s1atutanos (e~tablhdade,
dispOnibilidade. aposentadona Integral) ou trabalhistas (dISS,dlo colelivo El IndiViduai),
gerando um pseudC' contrato. Desaparece a contratação temp'orán~ por excepc.ional
interesse público. que permite a contratação para atender a sltuaçoes de calamidade
pública, surtos endámlcos e outras de carátertransit6no e sazonai (atual Lei n' 8.745/93).

3 CO$ENTINO TAVARES. José Fernando. Tranlferêncla9 da União ao Olstnto fl:!derni: comenfários com base no

TrfAnlo 1993-1995. CArta de Conjuntura do CORECON, BraaIlla, ano 9, ~ 45, p. 6.
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Com base nesta "vantagem comparativa" o regime de contnlto de emprego
tenderá a se tomar o verdadeiro "regime jurídico único" do serviço público, já que náo
assegura nenhum direito ao servidor, mas o submete a todos os deveres típicos do regime
estatutário. Tende, portanto, a suplantar o regime de cargo, até porque tomaria os
s~~tdores pÚ,bUcos. em sua totalidade, vulneráveis à demissão discricionária. Respertado o
direito adqulndo. não havena. no futuro, servidores estâveis. a não ser os oriundos do
sistema atual, sujenos ao regime estatutário. Demonstra-se a redação proposta pelo Ilustre
Relator, assim,' verdadeiro golpe mortal nas regras que asseguram, ao servidor público,
SIstema de garantias no exercício do cargo. Por via transversa, Sua ExceJinda concede
tanto ou maís do que o contido na propos~ original. e sem que avance, minimamente, no
sentido de tomar mais democrática a relação de trabalho a ser por este meio instituida.

Ebom lembrar que, na última oportunidade em que se verificou tal medida 
em pleno regime autoritário - a Lei n' 6.185, de 1974, preservou, ao menos, do regime
trabalhista as carreiras antão consideradas tipicas de Estado. O Nobre Relator saquer esta
preocupação teve, deixando ao desabrigo, e ao arbltrio do govemame, a transformação
dos atuaIs cargos estatutános nas âreas cujos seMdores não poderão atuar sem aquefas

garantias em meros postos de trabalho, vulneraveis às perseguições, demiuões e
derrubadas, pOiS não contarão com a estabilidade que é t1pica exclusivamente do regime de
cargo. Ao mesmo tempo, tais trabalhedores públicos - do faxmeiro ao procurador - néo terão
mecanismo de composição de seus conflitos, nem poderão impetrar dissídios perante a
Justiça trabalhista quando situações absurdas como a atual- em que o servidor público hà
quase 20 meses não tem reajuste smaJial· vterem a ocorrer.

8,Art.37,X

Avança o Exmo. Relator ao estabelecer que a remuneração dos servidores
sem revista anualmente, sem distinçlo de indices, e que quaisquer alterações somente
poderão ser feitas por lei especitica, nos 3 Poderes. Inobstante, tO retrccesso injusüficável

que Sua Excelência pretenda -amda que disfarçadamente - atender ao pleito dos servidores
militares por tratamento diferenciado, neste particular. ao afastar a especificação do termo
"servidores publicos Clvis e milnares". Nos termos da PEC 338, já em tramitação, os
militares náo mais serão considerados Mservidores", como revela a proposta de redação aos
atuais art. 42 e 142 da CF, dela constantes. Se por um ledo a redação é positiva ao
assegurar a revisão anual e isonõmlC8 aos servídores, permitirá que voltem a ocorrer
tratamentos díscnmlnatôrios entre civis e militares, a título de revisão geral, de modo que
possam ser confendos reajustes diferenCIados destinados à reposição das perdas
lnflacjonánas.

9. Art. 37, XI e Art. 52, XV

Ao aiterar a redação proposta ao art. 37, XI, o Ilustre Relator dá tratamento
mais correto ao tema da fixação do teto remuneratório que a preposta original, contribuindo,
em parte, para aperfeiçoar o texto constitudonai. Propõe como teto de remuneração o
subsidio dos Ministros do STF, valendo para a administração direta, autárquica e
fundacional e estatais que recebam recursos para pagamento de pessoal ou despesas de
custeío. No entanto, de maneira injustificáve ficam Ifvres do teto as estatais "lucrativas"
ou que - ainda que dependam de repasses para despesas de capital e investimentos 
sejam auto-suficientes no custeio do seu pessoal. Submete ao teto a soma das
remunerações ou proventos decorrentes do exercício de êaigos acumuláveis, situação que,
por paradoxal que pareça, nâo tera o propósito moralizador que almeja, mas, antes,
p~judicara os servidores que, mais qualificados e diligentes, acabam por conquistar a
Cátedra e as melhores remunerações. t: de se presumir que ... ainda que em número
reduzido - serão prejudicados os técnicos mais qualificados do serviço público que
acumulam cargo técnico com cargo de magistério, cujas remunerações, somadas, poderão
uttrapassar o teto referido. Finalmente, remete Sua Excetêncía exclusivamente para o
Senado a fixação do teto remuneratório, mediante proposta do Presidente da República,
retirando competência do Judiciário e da Câmara nessa processo, o que revela, ao cabo,
incoerência com a dáusula pétrea que protege de emenda o principio da separação dos
poderes.

10. Art. 37, XII e XIII

AKera o Ilustre Relator tais dispositivos da CF para perevar, em lugar dos
atuais, que a Uniêo, os Estedos e Municipios poderão, a qualquer tempo, estabelec8r ou
alterar subteto remuneratório, vulnerando mais uma vez o princíp10 da irredutibXkfade
salarial. Ao mesmo tempo, combinados com a aneração ao art. 39, § 1', suprimem do texto
constitucional qualquer referência ao principio da isonomia de vencimentos e remunerações
para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas nos Três Poderes. É afastada a
vedação de que sejam pagos vencimentos supenores para servidores do Legislativo e
Judiciário, medida saquer constante da proposição original ou daa emendas apreserrtadas à
ComISsão Especial, e excluí do texto constitucional a previsão de que a vinculaçáo ou
equiparação de remunerações é permitida para fins de isonomia. A política remuneratória
prevista no art. 39, a ser implarrtada no âmbito de cada poder, néo estara subordineda ao
principlo da isonomia, podendo vir 11 se transformar em veiculo de privilégios e
dfferenciaçóes antl-isonõmlcas contrarias ao próprio principio gerat da isonomia inserto no
art. 5' da Carta Magna, que assegura tratamento igual aos iguais e deve ser principio de
emprego inafastávei na Administração Pública.

11. Art. 37, XIX

Mais uma vez Usponte propria~ o Ilustre Relator promove alteração no sentido
de flexibilizar o texto constitucional, desta feita para afastar a necessKtade de lei específica

para criação de empresa pública ou sociedade de economia, bastando a autorização
legislativ' Infringe, ainda que de forma sutii, a decisão da CCJR que inadmniu essa
supressáa .je prerrogatJva congressual no tocante á criação de entidades da administração
indireta.

12. Art. 37, § 8':

Ao acolher parcialmente proposta de flexiblízação da administração p'buleia
mediante a figura dos contratos de gestão, a serem regulados em lei, o Ilustre Relator mais

uma vez comete impropriedades redacionais que comprometem a sua elogiável intenção.
Prevê a redação proposta que poderá ocorrer o aumento da autonomia gerencial,
orçamentàna e finan"",ra dos órgãos e entidades da adminís1ração em decorrincia da
contrato de gestáo. No entanto, prevê esta figura também entre órgãos da administração
direta, o que é totalmente Impn\prio, dada a natureza das partes "contmtantes" e da
sujeição da administração direta ao regime de direno público.

Prevê, ainda, que a lei disporá sobre o regime de contratação temporária da
pessoal necessário para o cumprimento do contrato de gllfl!áo. Dada a natureza da
contratação temporária, ab.....se uma brecha para contratação sem concurso, só que em
caráter geral e de man,"ra indiscriminada, já que a contratação temporaria néo seria - como
a prevista no atual art. 37, IX - determinada pelo "excepcional imenssse público", mas pelo
contrato de gestão. Caso o contrato seja de ionga duração, ou renovável, o contrato
temporário também sera... Aiém disso, no curso do contrato de gestão ficará
excepcionailzada a regra de que aumentos somente podem ser concedidos por lei, já que
cabera a lei dispor sobre a remuneração do pessoai.

Institui-se, assim, uma terceira forma de contratação, anamente vantajosa
àqueles que histOricamente vêem na Administração Pública inslru'flento de apropriação
patnmomalista ou fisiológoca, transformando-a em cabides de emprego á reveia do
lmeresse público e dos principioa da moralidede, isonomia e impessoalidade. Situações
que, ao contrário do que admite o Ministro Luiz Carios Breuer Pereila, são ainda muilc.
presentes em todos os rincões deste Pais, e que demonstram o quamo é ainda frági a
n~ democracia e a profissionali2ação de nosso serviço público, não estando saquer
próxima de ser superada a fase patrImonlallata que o Exmo. Sr. Ministro considera página
virada da nossa história, e muno menos a fase burocrática, na qual incipiememente
,"g~mos. A esse respeito, brilhante é a análise do Exmo. Sr. Deputado João Me!Ião, em
sua JUstificação à Emenda n' 42 apresentada á Comissão Especial, o que demonstra néo
serem os adversários da concepção _riana apenas os burOCl'lllas waberianos
empedemidos, os corporativistas arcaicos ou os ciiente'stao enrustidos, Há também os que,
como nós, defendem o serviço público democratizado, morall2ado e eficiente, sujeito ao
controle SOCIal e com alio grau de profissionalização.

13. Art. 38, "caput"

• Mais uma vez sem base em qualquer proposição oferecida a esta Comissão.
propõe o ilustre Relator aileração que vem, em suma afastar direno atualmente assegurado
no texto constitucional sem qualquer justificativa consistente. Por meio de alteração ao
"caput" do art. 3.8,afasta a garantia de que o servidor público "lato sensu", que inclui as
empresas estataiS, possa afastar-se para exercicio de mandato eletivo ou possa opIar pela
remuneração do cargo, emprego ou função. Somente os servidores púb[)cos "strido sensu"
(administração direta, autárquica e fundacional) terão esse dirello, o qual nlio será extensivo
aos regidos pelo contrato de emprego... Persistira, somente, a previsão legal,
InfraconstituClonal, constante do art. 472 da CLT, até que, num rompante qualquer do Poder
Executivo, venha também esta previsão ser excluída do ordenamento jurídico.

14. Ar!. 39

. Ao anerar o art. 39, "caput", além de extinguir a previsão de regime juridlco
um!'" para os servidores da administração direta, autárquICa e fundacional, rompe também
Sua Excelência com o princípio da isonomia, ao prever, expressamente, que uma lei, no

. âmbito de cada poder, dispora sobre a poIitica remuneratória e pianos de carreira. Além da
cnação de um novo .reglme de contrato de emprego, previsto no art. 37, IX - já por si só
alta.me.n~e probl~m:rt'co - fica afastada a obrigatoriedede da que sejam asseguradas
retribUiçoes lsonomlcas e uma poHtica remuneratória uniforme para todo o servIÇO público.

Cada Poder tera autonomia completa para propor, como bem lhe convier, a sua própria
poIitica remuneratória ao Poder Executivo, a qual tera como iímite apenas a pouibiidade de
elevação do gasto público, nos termos propostos pelo Relator na redação dada ao ar!. 169
da CF.

15. Art. 39, JII e § 5'; art. 28 da Emenda

Por meio dos dispositivos propostos no ar!. 39, 111 e § 5', e no art. 28 da
Emenda, expõe o Exmo. Sr, Relator aspecto extremameme perveISO de sua plIlP08Ia.

Não sslisfeito com a supressão das garantias do servidor no exen:icio'do
cargo, acrescenta Sua Excelência mecanismo que garame, à Adminislraçio Pública,
poderes plenos para tomar o servidor vitima e refém de suas conwtlli6ncia&, com o
sacrificio do próprio salário e do meio de sua sobreviv6ncia. RebeíXa-M o SBlVidor à
condição da humilde pedinte, e não mais de proIissional a ser respeilado e valoli2ado, com
direitos a serem protegidos e preservados.

Propõe Sua Excalencia, simplesmeme, que a composição remunemlória do
servidor público, simpllfícada por meio da proposta ao inciSO 11 do ar!. 39, não poderá
corrtemplar quaisquer hipóteses de incorporação. Assim, tamo os adicionais por 8lividadeo
penosas, insalubres ou perigosas, de caráter indenizatório e evemual, Ilgado às condições
de trabalho, como a gratifícação pelo exarcicio de cargo em comissão, néo poderão ser
incorporadas á remuneração, ou aos prevemos de inatividade.

Com isso. sucumbe inteiramente o dirello á irredutibilidade salarial, adqullido
em face da constatação de que, caracterizada a habitualidade, integram-se aos salários as
vantagens percebidas pelo trabalhador. Ainda que seja direno oriundo da esfera trabalhista,
é direito social, e como tal merece ser amparado ei respertedo, pois responde ao interesse
tanto do sarvidor quando da Administração, ao permíiir que aqueles que merecem tais
retribuições compensatórias possam exercé-ias, nas condições em que fazem jus a elas,
sem o temor da redução saiariai abrupta. Subumbe, na mesma 'nha, e pelo mesmo motivo,
o direno á paridade entra ativos e inallvos, assim como o próprio direito à apoaentadolia
com proventos integrais, dado que o servidor poderá • indpendentemente de cargo ou
função, natureza ou local de trabalho - ser retribuido mediante adicional ou prêmio dr,
produtividade, o qual deixará de ser pago "qúando cessarem as condições que lhes deram·
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18. Art. 40. 11

11. Art. 41, "capufJ

17. Art. 39. § 10

18. Art. 41, § 2".3°

Por meio de alteração ao artigo 169, especialmente nos §§ 30 e 4°, acolhe a
ReJator, de forma ainda mais ampla do que a micialmente propo~ta, a demlssào dos
sel'\ridores estaveis. Embora não preveja a demissão por excesso de quadros, permite a
tJemlssllD d~ servidores estáveis para fins de atendimento ao tirnit" de gasto com
pessoal fixado pslo art. 169. e sem submet~r essa. fiexibllização a prazo ""rto, como
previa o "acordo" firmado pelo Executivo com Seus aliados em outubro de 1995 na CCJR.
se o gasto CQm pessoal estiver ultrapassando o límrte constrtuciooal. o governante de
qualquer das "sferas de governo PQderâ demitir servidores estáveIs, conforme critérios a
serem fiXados em lei e rTlediante indenização. desde que, antes, reduza em pelo menos
20% a deSpBSIJ com cargos comissionado e de",lígue os s$rvidores não estáveiS admitidos
sem concurso cujos cargos náo forem conSld"'rados essenciais â administração pública.
Isto signilica, na prállca, a possibilidade de demitir-se um ser'lidor estável. concursado. por
ter !iddo.considerado menos essencial que um não concursado sem estabilidade.

23. Art. 189,§ 3' • 4°

Apesar do dispositivo referír-.e ·~o prazo fixado na lei complementa~ a que
se I'3fére o art. 169 (atual Lei Complementar n' 82195), es.~ pratica não tera um prazo rigldo
pafil ser Implantada: a qualquer tempo que o Iirnite do gasto seja uitrapBssado, poderá ser
utilizada esta guilhotina, bastando que a Lei Complementar n' 82195 (que fIXa prazo até
1996) seja a~erada e InStituido novo prazo. Se o novo governante resolva "arrombar o
cofre" elevando o gasto Com pessoal ao final dQ seu governo acima dos ltmites permItidos,
caberá ao seu sucessor ~reorganizar" os quadros. demitindo servidores estáveis. desde que
dentro do prazo permitido pela lei complementar que e.tiver em vigor. Embora trate da
demissão, não prevê vedação de contratação de novos servidoras, nem preferênCia aos
que foram demitidos em caso de necessidade de nova contrataÇão para as mesmas
funçõe., aSSim como não protege - como pretendia a proposição originai - qualquer selor do
serviço público do efeijo destruidor dessa permissão que termina por extinguir, de fato. "
estabilidade no serviço público.

Não se trata, por óbvio, de submeter a sociedade aos caprichos do
funcionalismo, ou estrangular as finanças públicas por conta da impossibilidade de reduzir o
gasto com pesso~1. No entanto, há que se buscar outros instrumentos para fazer cumpnr as

Iimijes consmucionai., sendo que alguns, aliás, " propna Lei Complementar Rna Camata já
prevê. Mas o fato é que, no atuai momento politico, o diagnóstico que aponta no gasto com
pessoal o molivo do estrangulamento parece insuficientemente con.i.tente, dadas as
~ntradiçõe •. entre os ~úmeros apresentados pelo. governantes e a tendência a que os
numeras sejam maquiados. Durante os trabalhos da Comissão Especiai, eSpecialistas
apontaram. a diversidade de Critérios utilizados pelo. governos para apurar o
compromeumenlo das finanças com o gasto COm pesSOlll. E, em conCiusáo, verífi<:ou-se
que grande parte da elevação do gasto ocornda desde a promulgaçáO da lllual Carta
d~rre de desajustes noe planos previdenciáríos, onde o ser'lidor passou a fazer jus a
dIreitos se.m que tenha, no psssado, haVido a correspondente contribuição, ou som que
tenha haVIdo a compensação entre 05 sistemas previdenciários, Em relação ao Produto
Interno Bruto, o serviço público nas três esferas de governo tem hoje tlm quantitativo de
seryjdores ativos, i~feríor ao que teve nos últimos vinle anos, Ao mesmo tempo, o
endlVldame~to. publico, e o fínancta~ento da divida, tomamm~se a grande sangrta .1:
recursos publlcos: segundo o depoimento do renomado e ilustre tumç,místa DéfC/(l
Munnoz. OUVIdo por essa Com(ssáo. r:om apenas 4 meses do gasto com jur~:;; m~mMrn.s

rMtada do total dos s...idom. públicos civis ativo. d~ União, )'j sojo.
demltissemos a metade do tott~ d~5 5arJidores ativos, por cantl), do eXC2m:') de iJ~tr

valor econ"Jm;'!·.~1 'I :' 80 lcrl90 d,~ 13 o suficiente Dara P;"dJf ~p~nc.3 4 IHi';•.,. .
jura,::., S.;·) '.::' j.:':': F.·;7 '(fazemo:", .~ ,..:,:,ração dOS flcbres ,':;o!og<?s, para qu::

. ·:'~c"'i;:; ~-"~'.. :;'.:I ::~-,-,. i '7. r~ ·,:om um m.'l: ~. , rqetonalidà'J

,
Mais uma vez por iniciativa própría e isolada o Exmo. Sr. Relator propôe

atteraÇÕ8s ao texto constitucional que, sem o Crivo da CCJR, incorrem nas vedações
pre'listas no art. 60, § 4', 111, Ao atterar 8 suprimir competências do Senado Federal no
tocante à fixação dos limites globais do endividamento público, transferíndo ao Poder
Executivo tais competências, a seram disciplinadas em lei complementar, o Nobre Relator
compromete o si.tema de freio. e contrapesos instaurado pelo Const~uinte oríginarío.

22. Art.167, X e art. 169, § 2°

Por meio destes disposr!ivo., propõe o Substitutivo a proibição do repasse de
verba. psra Estados, DF e Municlpio., inclu.ive a titulo de empréstimo, para pagamento de
pessoal, ressaivl1fios os re_. parti o fundo do DF e a manutenção das despesas com
pessoal da segurança, educação e saúde do DF. Caso os Estados e MUniciplos não
estejam cumpríndo O. psrâmetros definido. na Lei Complementar que fixa o Iimije de
comprometimento da receita com a ciespese de pessoal, serão também imediatamente
.uspensos os reps..... federais ou estaduais. a qualquer titulo. Embora a medida tenda a
gerar um quadro de "realidade orçamentária" qUe exigira política. maIS criteriosas para a
administração pública, terá como subproduto inevitável um po.sivel preJuizo a população
álfOlamente atendida pelos serviços púbiiCOs, poi5 a redação veda inclusive as
transfe"ncia. e reposses Vinculado. oi prestação de serviço., por meio de instrumentos de
descen1ralização. Como diz o festejado autor americano Ted Gaebler na obra
"Rainventendo o Governo", o Relator resolveu, por meio desta proposta, "matar ratos com
morteiros", pois o alcance da proposta terá efeito prejudicial li sociedade muito além do que
aparentemente é o seu objetivo.

desempenho emitida por comi.sáo instituida para es.a finalidade e de decisão final da
maior autoridade do Poder a que pertenÇa o .arvidor. isto significa que, no Poder Executivo,
o Presidente da República - e apenas ele. á luz do que prevé o art. 84 da Constituição, em
seu parágrafo único, que não autoriza a delegação genérica de competénClas - devera
emnir um ato administrativo confirmando o servidor ao fim do estágio probatório. Além da
ab.urda concentração dessa tarefa nas mãos do Presidente, e do elevado grau de
discncionariedade a que submete a estabilização do servidor concursado, não há preVisão

quanto ao que ocorrería quando o a\o, por omiSSão da autoridade responsávei, não seja
praticado, ou seja, se o sarvidor ficará "Instável" por tempo indeterrninado ou adqUiríría a
estabilidade por decurso de prazo.

21. Art. 52, VI, VII, VIII, IX 8 art.163. VIII. IX, X 8 XI

l:ielü ·:.Sf·/ldli

,aspC" . l"
Propõe o Ilustre Rel~L:~r subordinar a aqUisição ~., ,;,:~,-.J":,!,,j,.;d

ocupante de cargo efetivo ;, E"r'j'lssã'; ",fy:i,':Jtón~1 'k

20. Art. 41. § 4°

Mai. uma vez acolhendo a nefasta propo.ta governamental, o Relator attera
o texto constituCionai para Insenr a previsão de que o servidor em disponlbiNdade passará a
receber remuneração propOrcionai lO tempo de serviço, possibilitando redução de custos
com base neste mecanl.mo, como fez o Governo Collor em 1990. A disponibilidade passa a
ser ónus para o servidor, liberando-se o. governos da responsabilidade de planejar e
administrar, com vista. a continuidade administrativa, a forÇa0 de trabaiho do Estado. Caso
conSiderado temporariamente de.necessárío ou extinto o cargo ocupado, o servidor nele
inv~tido pa....ra à inatividade temporaría, com remuneração proporcional ao tempo de
serviço, o que penalizará, justamente, o servidor recém concursado. com menor tempo de
ser'liço. e que tem, pelo seu perfil, maior contríbuição a dar em termos qualitativos. Sera um
gmve de.incentivo ao servidor público, além de tomar o quadro de pessoal refém, a
qualquer momento, da. sandices e precipnações de governantes messiãnicos, que
constroem suas plataformas de governo a partir de mitos como o do e:(cesso de servidores
público. em nosso pais.

Artera o Ilustre Relator" idade pera aposentadoría compulsória do servidor,
elevando-à para 75 anos. A mesma alteracéo é feita no art. 93, VI, que tlB!a da

meglllraiUra. A lliteração proposta ignora o re.ultado da discussão na PEC da Refomta da
Pnsvi<I6ncia, que m"nteve o atual limite de 70 anos. Isto posto, além de prejudicada por
deliberação desta Casa na "tua! .e.sáo legl.lativa, implica em acarretar ao servidor públiCO
limite .uperior de idade psm aposentadoría compul.óría, o que prejudica o interesse público
;, medids que <1_ a neceaáría renovação da força cie IrabaJho, noladamente em
atividade. técnicas e operacionais. Recorde-.e, a esse re.pe~o, a opinião de Cel.o António
Bandeira de Mello, quando indaga a quem aproveita o protralmanto da compuisóría;

"Só uma meia dúzia de ocupantes de cargo. que conferem prestigio e
poder invulgare. (membros de Tribunai••uperíore. em geral) é que
deseja reter de~.peradamente tal. cargo. por mais tempo. E para
que? Será para algum benerício ao serviço público ou em proverto
próprio? E'lidantemente a segunda a~emaliva é a verdadeira, para
não Se falar do~ inconvenientes mencionados. ~í.: Emenda da R"forma
Ad1l1fnl4tlJltlv•• tnlfOfto, 1995'

ACOlhe o Exmo. Sr. Rel~tor a proposta de elevação do prazo de aG""i'.':o 'la
eatabiidade de 2 para 5 anos, Fi~ assegurado o direito adquiridQ dos servfd~:;;'.:': lá
romINdos, A eJevação pOderá fragtlL!ar os futLiros servidores em p~ssc de efetl'wLlçao.
em periodos de troca de governo, dada a longa duração do estágio probatório. Nesse
sentido, cabe sempre lembrar a opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello;

"A Emenda proPõe aumento, sem nenhuma vantagem, do periodo de
estágio probató~o, que pas.aría de doi. psra cinco anos. Qual o
proveno disto? Não é crivei que um servidor não possa ser avaliado
ao cabo de dois anos. Tal providência só àiargará o prazo em que ele'
será forçado a contemporizar com pressões a que .eja .ubmetido." IA
~ rM R1ffomM Admnilhtil'4, tnlrnt1IJ, 19/}5)

Determina que o servidor requisitado tenha sua remuneração bancada pelO
órgão requisitante. pode trazer prejuizos ao. .ervldore. já cedido. e invlabilizar a.
nsqui.iç6es de pessoal. Devería ter conteúdo restrito ao pessoal requisitado de empresas
estatai., já que as empresa. tem um quadro próprio, destinado a suas atividades
e.pecifica., e por meio dele devem atender às .uas necesSidades, oríentadas por critérios
deeficiéncia.

Reprovável, assim, por todo. o. motivo., que .e aIIere a duração do estágio
probatório, retrocedendo ao regime anterior á Carta da 1934, ou equiparando-.e o servidor
com'Ulsado ao não concursado, que, no regime da Carta de 1946, adquiría a estabiiidade
após cinco ano. de exercicio, premiado com a estabilidade, caso reele~o, pelo próprío
governo que o nomeara, ma. demis.ivel, .e assim não fos.e. É esta a Muação que se
pretende impor ao servidor, com a atteração proposta.

Além de suprimir a remis.ão ao art. 7°, VI, constante do atual art. 39, § 2",
afastando o direito do servidor público á Irredutibllidade de salário (irredutibilidade de
remuneração), e garantindo apenas a Irredutibilidade de vencimento, o Exmo. Sr, Relator
permrte que a lei possa estabelecer "requisitos d~erenciados de admissão" quando a
natureza do cargo o exigir, o que podell\ permitir burla ao princípio da impessoalidade. P
os fins licito., é desnecessária a alteração; a••im, somente poderá se prestar a permitir
entendimento. discricionário., atentatório. aos príncipios gerai. constantes do art. 37,
"caput".

18. Art. 39, § 4°

cau.a". É injustificável di.ctiminaçáO, que penaliza o setv/dor publiCO, caIocando-o =
trabalhador de .egundl cl..... bode a expiar a. mazela. de um E.tado ma~adminlstrado

e pior legi.lado. como está a demonstrar asta Casa neste momento, ao apreciar tamanho
retrocesso na. regras relaliva. às relaçQes de trabalho do serviço público. .
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24. Art. 20G, V

Acolhe também o nobre Relator a proposta de extinção da previsão de
regime jurídico únICO para o magistério público. Em viSta da diversidade de entidades
universitárias, poderá gerar distorções e tratamentos dfferenciados entre os integrantes do
magistério, o que resullará allamente nefaslo e inviabilizador da proposta de in.tiluição de
um plano de carreira único para todo o magistério público, dada a inevitável diferenciação
salarial que decorrerá da adoção de regimes dfferenciados para estas insliluições.

25. PECArt. 33

Não é de todo surpreendente que, ao final de seu substitutivo insira o Relalor
proposição que se caracteriza. ao cabo, com um potencialllem da alegria. '

A proposta do Relator visa assegurar expressamente aos policiais militares
dos Ex-Territórios -que não optaram pelos quadros do Estado" a sua incorporação ao
efetivo União, num quadro em extinção, com os direitos e vantagens correspondentes aos
padrões dos servidores federais. Continuaráo, contudo, prestando serviços aos ex
Territórios "em funções compativei. com seu grau hierârquico". Argumenta o Relator que
assegura a e.ses servidores as mesmas condições aos PM. de RondÕ/lia.

No entanto, naquela ocasião a Lei Complementar n· 41 não conferiu esta
prerrogativa aos Pm. de Rondônia, embora a União tenha se responsabilizado por arcar
com o custeio deste pesseel por 10 anos. A poiicia milllar do ex-Te<riIório d.. RondÕ/lia foi
aulomaticamente transformada em policia militar do Estado de Rondõnia. Não foi dado, a
q~mqu~r do. se!'"'!ore. militares dos Estados ex-territórios, dIreito de opção; apenas aos
CIVIS foi dado o dlrerto de continuar como servidores da União, num quadro em extinção (ele.
Parecar da Comissão de Defesa Nacional, ReIaIor Dep. Fábio Melrelles, ao Projeto de Lei n·
2542-8192).

. . O fato, no entanto, é que a partir de 1997, a União devenl CIlduzir a sua
participação no custeio dos servidores civis dos ex-territórios que foram absorvidos pelos
~uadros do Estado. A pa~r de 1999, os Estados de Roraima e Amapá passarão a arcar
Integralmente com o custeio do seu pessoal, exceto dos servidores civis que, não tendo
o~do pela abS?rção pelo quadro do Estado, permaneçam à sua diapolição cedidos pela
União. A possibilidade de que o Estado não consiga man1er os atuais níveis salariais é
motivo de preocupação dos servidores optantes, assim como aos não optantes preocupa a
possibilidade de serem transferidos para outros órgão. ou Estados, contra a su~ vontade.

.Quanto aos servidores mlillares, não há motivos para p~~, pois
desde 1991 Já vêm os Estados de Roraima e Amapá arcando com o ônus do seu
:~:~to, não lhes tendo sido possibililada a opção por manter·se como senridores

Isto posto, a incorporação deste dispositivo peio Relator signiflC:a acarretar à
Uniáo, por tampo indeterminado, o ônus de manler, a serviços dos ex-territórios de Roraima
e Amapá, os quadros de sUa policia milllar, criando um tratamento dfferenciado e especifico
a e....s senridores. A CF assegurou, por prazo determinado, somente, o custeio dos
servidores civis dos ex-territórios que optaram por sua inclusão no quadro do E.llldo.

No entanto, desde 19BB o quadro de pesseel dos Ex-Territôrios tem sido
objeto de diversas denúcias, auditorias e recadastramentos que demonstraram um grande
número de fraudes e nomeações irregulares, como demonstra a Audilorl8 Especial
realizada em 1994 pela CISETIPR no Estado do Amapá. E a possibilidade de que laia
irregularidades, insanáveis pela via legal, possam determinar a demissão de alguns
milhares de pessoas parece eslar a jus\ifla,lr a inclusão, pelo Relllt<ll', do disposltivo ora
comentado, de modo a que, no curso da discussão, passe a ser beneficiado também o
pessosl civ' dos ex-Territórios "em exercicio na date da instalação dos Estados". Na
verdade, além de obrigar a União a arcar, indefinidamente, com o custeia da totaIicIada dos
servidores dos ex-Territórios, contrariando o que dispôs a CF no seu art. 234 e permitir que
os servidores civis dos ex-Territôrios não optantes pela transferinciaaos atuais Estados
possam vir a ser - por isonomia - beneficiados, afastando-se a possibilidade de
redislribuiçllo para outros órgãos ou Estados, poderl8 ainda haver a efetivação de todas as
contrateçõe. irregulares ocorridas nos ex-Territórios, já que se exigirá, somente, a prova do
exerolcio na date da instalação dos Estados (março de 1991).

No caso dos PMs dos e..Territórios, a redação proposta (que traz implfcita a
possibilidade de ampliação do seu conteúdo) gemrl8, ainda, uma enolTll8 dificuldade de
administrar-se um contingente de policiais militare. federais a serviçO de um Estado, mas
sujeitos às regras remI ,'l8ra\órias dos senridores federais, presumidamente civis.

A ~nica forma licita, moral e justa de atender à demanda apresentada pelos
noble. Deputados in1eressado. em resolver - parcialmente - o problema dos ex-Tenitórios e
permitir que a UniAo arqUti com o custeia dos servidores dos ex-Tenitórios admitido& por
ooncurso, ou estebilizados pelo ADCT, mantendo-os a serviço dos ex-TerrilóriosCaso
contrário, estaremos dando margem a um imenso e vergonhoso trem da alegrl8, que
contmrl8 todos os plinolpios que davem reger a administração pllbllca.

11.1.1 Aspectoa positivos do Substitutivo

Evidentemente, não podenamos analisar o subslilutivo apresentado sem
também tece~ comentários sobre os seus aspectos positivos. A complexidade da matéria, e
sua reJevànaa para o d8l8l1voMmento do pais, exige análise sistemática, que não
comporia maniqueismo. ou preconceitos que desmereçam o que merece ser vaIo<izado e,
por ISSO mesmo, aperfeiçoado. Salientamos, assim, os seguintes dispositivos:

1.M 37,'

Afasta a proposta do Ilustre Relator a intenção do governo de permitir
ingCllSSO em empregos públicos mediante "proceuo seletivo público" regulado em lei.
Permanece o concurso público como ~nica via de ingresso em cargos e empregos p~bIicos,

....salvada a possibilidade de que venha a ser lIexibiIizeda a regra para cootratação
temporária para atendimento a contratos de gestão,ponto que já foi ao~ieto de noua critica
anterior. Prevê ainda o Relator que o concurso poderá se adequar à nalureza e à
complexíde de o cargo ou emprego na forma previlla em lei. Entendemos, contudo, ser
desnecessária esta previsão, dado que já está implicito na realização de concursos
eapaclflcos para cada cargo ou emprego esta adequeção. Mais uma vez seHentamr •• que

o concurso não há de ser visto como mera formalidade, presa a recellas mágicas e
uniVersais, mas elabonsdo de forma a permitir a aferição adequada do grau da
conhecimento, qualificação e aptidão do candidato à tarefa pretendida. E é o que as
instituições mais cientes da natureza deste insmulo vêm procadendo, como bem salientou a
Intervenção do Sr. Adherbal Fonseca, Gerente de Recursos Humanos da Companhia Vale
do Rio Doce, perante esta Comissão.

2.M 37, § 3·

Insere o nobre Relator, acolhendo propostas apresentadas à Comissão
Especial, inclusive de nossa autoria, dispositivos diverscs referentes à participação e
controle social na formulação de políticas públicas e gestão dos serviços públicos, mediante
parlicipeção em colegiados, reclamaçóes dos usuários, acesso a informações e diretto de
representação contra o uso abusivo ou negiigente de cargo, emprego ou função pública.
Trate-se de relevante avanço para que se possa, efetivamente, caminhar no rumo da
democratização da gestão pública em nosso pais.

3.1Jt. 37, § 7"

Acolhe parcialmente o Relator proposta no sentido de que a lei deverá dispor
sobre requisitos e restrições ao ocupante de cargo ou emprego p~b1ico que tenha acesso a
informações privilegiada•. Nêo estabelece, no entanto, em que áreas de atividade serão
estabelecidas as restrições. A inovação é determinante para elevar o grau de
independãncia e profissionalização de nossa Administração Pública, reduzindo a
promiscuidade hoje existente e que toma o Estado refém do Interesse privado.

4. M 39, 11 • Irt. 29 da Emenda

Vada o Relator a instituiçllo de gratificações e adicionais, ressalvado o
adicional por tempo de serviço, por produtividade ou por exercicio de cargo comiSSIOnado,
por insalubridade, periculosidade ou penosidade. Com essa vedação, as tabelas de
vencimentos deverão refletir, com muito maior fidelidade, as remunerações pagas aos
servidores. A lei disponl sobre as vantagens percebidas em desacordo com a nova regra.
Não astabelece, no enlllnto, limtte percentual máximo para os "adicionais de produtividade",
qUd, pela proposta, não serão percebidos na Inatividade ou estendidos aos inativos, o que
já fel objeto da nossa critica anterior, por ferir mortalmenle o principio da irredutibilidade
salarial.

5. M 39, § 1·

Propõe o nobre relator a fixação de critérios para o estabelecimento dos
padr6es de vencimento, permitindo que os cargos sejam adequadamente classificados.
Associado á previsão de que as carreiras serão organizadas segundo a natureza,
complexidade e atribuições dos cargos (art. 39, caputJ, poderá permitir a instituição de
carreiras adequadas à necessidade. não orientadas por critérios exclusivamente
corporativos.

6.Art. 39. § 2"

Previ't o Substitutivo, neste dispositivo. a insliluição de conselhos de poIitiCa .
de administração e remuneração de pessoal, inlegrados por servidores. Embora tenha
caràler apenas consultivo, poderá contribuir para a democratIZação do processo de
formulação das polítiCas administrativas. No entanto, para que tal papel possa ser efetivo,
deveria ser pravista também a participação de representantes da sociedade.

7. M 39, § 3'

Acolhe o Nobre Relator propostas oferecidas à ComissáQ. inclusive de nossa
aulorl8, determina à União e Estados manter Escolas de Govemo, e submete a promoção
nas carreiras á participação em cursos de formação/aperfeiçoamento. No entanto, fragiliza a
medida ao perrnttir a criação de ~escolas de fachada" que operem apenas mediante
convi'tnio com instituições privadas.

B. M 3g,§6'

Unifica-se, por meio da proposta contida neste dispositivo, a remuneração
dos membros de poder em parcela única, denominada subsidio, o que impedirá a
utilização de artificios para buliar o teto remuneratório.

10. Outras madldas

Além destas, merecem ainda ser mencionadas as seguintes inovações, por
nôs consideradas positivas, propostas pelo Relator.

a) Art. 39, § 8': ficam obrigados os Poderes a publícar anualmente os vaiares do subsidio e
da remuneração dos cargos e empregos públicos.

b) Art 39, § 9': determina que leis da União dos Estados, do DF e dos Municípios
disCiplinem a aplicação de recurscs provenientes da redução de despesa. de custeio para
aplicação na melhoria do serviço público, inciusive mediante gratificações de produtividade.

c) Art. 57, § 7": impede que seja pago aos membros do Congresso, na convocação
extraordinária, parcela indenizatória supenor ao subsidio. Não especifica, no entanto,
qUlll\tas parcelas poderão ser pagas...

d) Art 70, § único: obriga todas a. pessoas fisicas e juridlcas de diretto p~bllco ou privado a
prestar contas de recursos púbiicos que recebam, guardem ou administrem, aperfeiçoando
a redação atual da CF.

e) Art. 93, V: estabelece escalonamento remuneratório entre as olasses da magistratura, a
partir da remuneração dos Ministros do STF, a nivel federai e estadual.
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f) Art. 173: previl que a lei deverá estabelecer o estatuto jurldico da empresa estatal,
dispondo sobre a sua funçáo social e mecanismos de avaiiaçáo de seus administrador"s.
No entanto, permrte a falência de estatais ao determinar que se sujertem integralmente ao
regime das empresas privadas.

g) Art. 241: permrte que por meio de consórcios e convilnios possam ser transferidos
encargos, serviços, pessoal e bens entre esferas da Administração Pública.

h) PEC Art. 27: Prevê que, em 120 dias, será "elaborada' (o termo deveria ser
"encaminhado ao Congresso Nacional') lei de defesa do usuário dos serviços públicos.

i) PEC Art. 31: Determina o ajustamento aos limrtes fixados na Emenda dos valores que
estejam sendo percebldos em desacordo.

11.1.2 Contradições verificadas no Subslilutivo

Também constatamos, apesar dos esforços empreendidos pela Relataria,
algumas contradições no texto do Substrtutivo, que comprometem, ao final, a coerência do
sistema constitucional, não podendo, portanto, merecer o respaldo desta Comissçao.
Dentre eias, saiientamos:

a) Art. 49, VII e VIII x Art. 37, X: Embora no art. 37 X preveja que os subsidias de membros
de Poder somente pode ser fixado ou arterado por lei especifica, prevê no art. 49 como
competência exclusiva do Congresso fixar a remuneração dos seus membros. As matérias
de competência exclusiva são disciplinadas por Resoluções ou Decretos Legislativos, não
sujertos a sanção. A1êm disso, qual a diferença entre fixação e alteração?

bl Art. 73, § 3', a parte final do dispositivo, que trata da aposentadoria dos Ministros do
TCU, foi suprimida peia PEC da Reforma da Previdência.

c) Art. 96, VI: foi revogado peta PEC da Reforma da Previdência, mas o Relator não
considerou esta decisão, atterando o iimrte de idade para aposentadoria compuisória.
Manteve, também, a aposentadoria especial da magistratura e membros do ministério
público, cuja extinção já foi aprovada pelo Plenário da Câmare na PEC na Reforma da
Previdãncia.

d) Art. 132: estabelece que os Procuradores dos Estados (não os do Ministério Púbiico)
exen:erio o controle Intllmo da legaiidade dos atos do Poder Executivo. No entanto, não
lllIlbul á Advocacia Geral da Uniâo a mesma competência, no art. 131. Além ditl$O, o
Procurador Geral é cargo de confiança, e, no caso da União, a Lei complementar n"73/93
pnw6, corretamente, que cabe ao Advogado-Geral da União 'assistir o Presidente da
República no controle interno da legalidade dos atos da admini5lração'.

e) Art. 161, "caput": prevê que a despesa com pessoal ativo e inativo de "qualquer dos
Poderes' não poderá exceder os iimrtes estabelecidos em lei complementar. Pressupõe que
seja fixado um Iimtte percentual para o gasto com pessoal de cada Poder, em relação á
d"pesa total ou à receita, o que é nêo apenas inviável como, se levado ao pé da letra, trará
irremediáveis prejulzo. ao equacionamento do gasto com pessoal em decorrência da
implantação de novos serviços públicas, especialmente no Ilmbfto do Poder Judiciário.

li Art.174: não fica claro, também, na norma que prevê a disciplina iegal do estatuto das
UIlllais, qual o grau da .ujeição destas ao principio da iicrtação pública, em face da
aiteração ao art. 37, XXI.

11) PEC Art. 25: embora preveja que até a constrtulção do fundo de assistência financeira ao
DF a Unilo contmuará responsável pela segurança pública do DF, assegura apenas, no
que t~ à saúde: e educação. a manutenção dos atuais compromissos financeiros com a

prestação de serviços, ou seja, não assegura que a Umão repasse recursos na medida das
neceSSidades - que sào. a cada ano, crescentes. nessa área.

h) PEC Art. 26: Prevê que, em dois anos, serão extintas ou transformadas as empresas
estatais custeadas majoritariamente com recursos do Tesouro. Mas não espeCifica a
destinação dessas entidades (transformação em autarquias, fundaçóes, reabsorção pela
admínistração direta). Além disso, não é essa a motivação que deve determinar a reVIsão
do status das entidades, mas a natureu de suas atividades - das quais pode, em alguns
casos, decorrer a sua dependência de recursos públicos sem que dai decorra a
necessidade de sua extinção. Em tese, serêo atingidas empresas públicas como
EMBRAPA, CDNAB, GEIPDT, FiNEP, RADIDBRÁS, SERPRD, etc..

11I. O contexto da Refonna Administrativa, .uas premissas e a Reforma
Administrativa Necessiria

As premissas adotadas peio governo ao formular a sua proposta de Reforma
do Aparelho do Estado, consubstanciada parciaimente na PEC nO 173·Al95, são, sob o
nosso ponto de vista completamente equivocadas: a crise fiscal, apontada como causa da
falênCia do Estado, nada deve á participação do emprego público na economia, ou ao
aumento do gasto com o serviço público, haja vista a pequena participação, em termos
comparativos, deste fator nas contas públicas nacionais.

D Brasil, após 105 anos de República, ainda é refém do cilentelismo e do
patrimanialismo; os cargos ccrnissíonados são disputados pelos partidos em troca de apoio
ao govemo; concursos são burlados para permitir a contratação de apaniguados; os maus
hábttos arralgedos fazem do país o 5' mais corrupto do mundo, segundo pesquisas
intemaaonaís.

A profissionalização da alta administração ainda engatinha, permeada por
consuttores (murtas vezes vinculados li própria administração pública e estatais) que
mantém relações promíscuas com a iniciativa privada. Jamais se fez investimento decidído
e continuo na profissionalização da Administração Pública Faderal: as iniciativas do DASP
da década de 3D, caicadas nas experiências americana e francesa, foram abortadas a partir
da década de 1940; as propostas da Comissão Amaral Peixoto, de 1963, somente vieram a
ser impiementadas após 1967, via Decreto-Lel 200, e ainda assim de forma equivocada,

gerando a autarquizaÇão presenciada na dttadura militar, a adoção generalizada do regime
trabaihista na Administração Púbiica, o abandono do concurso público como única via de
ingresso em cargo público e a proliferação de cargos e funçóes comissionadas de livre
provimento. A reforma do Govemo Sarney foi abandonada em prol do c1ientelismo, embora
tenha deixado aiguns resuttados positivos, como o início do processo de organização da
aUa administração pela cnação de algumas carreiras estratégicas no serviço público. até
entáo IneXIstentes. No Govemo Colior, a desastrada reforma agravou um quadro que já era
caoUco. na medIda em que desestruturou setores vitais da maquina estatal, aumentando
sua íneficácia funCionaI. E agora, apôs o confuso Governo Itamar, o tema volta à discussao,
tomando como ponto de partJda, em grande medida, as propostas do Emendão
apresentado por Coliorem 1991.

Nada há, na PEC n' 173/95, nem no substitutivo proposto pelo Iiustra Relator,
em que pese os seus esforços, que seja essencial para a obtenção de um aumento na
.qualidade do desempenho da Administração Pública. A discussão das mudanças na
Constituição se processa ao largo de sua relação com o perfil do Estado que se deseja
construir, com as demais reformas correiatas (reforma tributária, pacto federativo), e ignora
completamente a necessidade de que sejam instituldos mecanismos efetivos de contrale
sociai e participação popular na Administração Púbiica, para que a chamada administração
gerencial seja minimamente viável,

._ Na nossa interpretação, para que se dê esse passo fundamental. as refomms
posslvels devem considerar os seguintes elementos centrais:

a) planejamento das ações de governo, em todos 08 níveis:
b) profissionalização do serviço público;
C) democratização da gestão, ampnação dos espaços de participação e controle social na
administração púbiica;
d) atendimento aos princípios constitucionais da moralidade impessoalidade legalidade e
pubiicidade em todas as ações de governo. ' ,

Tais elementos impõem a adoção de oIVersas medIdas no âmbfto da reforma
que queremos, a maior parte das quais de caráter infraconslJlucional.

No entanto. algumas medidas, e a maior parte das quais inovadora em sed9
constitucional, podem e devem ser implementadas pela via de mudanças constitucionais.
Por um lado, para q~e ~ !Ornem normas gerais de carâter obrigatório principios e regras
que, pelo seu própno merito e releván",., contribuem para uma retorma que resgate o
car~ter público do Estado que queremos. Por outro lado, para que se possa mostrar, â
SOCIedade, qu~ a~ attemafiv~s a uma reforma do aparelho do Estado, em sede
constit~CJOnal, ImpllC:'l~ em retterar o que já foi definido peio constituinte, em 1988, (}
aperfe1Ç08r a Constituição em vJgor, para que se tomem mais efetivos e eficazes "S
princlpios e instrumentos por ela já indicados. -

11I.1. Diagnóstico

Ao m~smo tempo.em que é necessário construir alternativas á abordagem
que vê no servl9" pubflCO um exercito de desocupados e desidiosos que convive com uma
casta ~e maraJ8s, a!U~s sugando, por meios diversos, os recursos que, com a "refcrma~,

passanam a ser dlrec1Onados para educação, saúde, segurança etc.... é necessário
Instrumentalizar a sociedade para este debate. Para tanto, um diagnóstico da realidade do
serviço p~b!j~, em. s~~s diversos níveis de governo, deve ser operado sem demora, de
forma. pnoritána, vlabilizando uma reforma que ataque os verdadeiros problemas da
ad~i"'stração p~bl!ca, e náo aqueies apontados pelo senso comum. Isto e,,;ga,
preliminarmente a Intervenção concreta, um recenseamento geral das estruturas, dos
in~u~os matenais. dos recursos d~sponivels e dos servidores eXIstentes na administração
publtca. bem como do seu perfil etano. profiSSional e salarial. Em nenhum das casos - nem
mesmo no que toca á Reforma Administrativa proposta pelo Poder Executivo - o debate
proposto parte deste di~gnóstico. Nenhum dos govemos estaduais tem condiÇÕes, hOJe, da
apontar de forma Inequlvoca quais os pontas de estrangulamento. qual o perfil de sua força
de t.fabalho, quais as necessidades a serem atendidas ou onde há servIdores em excesso;
~uals os aspectos remuneratórios a serem solucionados; quais as politicas a serem
Implementadas para que se obtenha - efeúvamente - melhona do grau de qualidade dos
serviços públicos no que se refere às ãreas de maIor demanda sOCial - educação, saúde.
etc.• freqüentemente apontadas como merecedoras desta atenção.

11I.2. Reforma Administrativa

. . . ,Como pontos centrais da reforma que defendemoJ:, sobressai a
Instituclonahzaçào de u!," mo~efo de gest~o democrática, retomando o caráter republícano
do Estado (fim do carater pnvado e patnmomal), redefinindo as relações entre púbiico e
pnvado com destaque para a abertura de espllÇQs de controle da sociedade civil. Devem
ser cnados canais para a participação da SOCiedade na gestão pública viabilizando o
controle SOCIal do Estado, através da participação de usuários, funcionários e da cidadania
em geral na .gestão das. ~ojjticas e .serviços públicos, viabiiizando a negociação
transparente, publica. das pnondades e açoes centraIS de governo, de que são exemplos as
formas de o(çamento partícipativo e as câmaras setoriais, dentre outros.

É ponto essencial ainda a recuperação da capacidade gerencial do Estado,
dotando-o d:o capa"'d~de para prestar serviços públicos com quaiidade e sem desperdicios.
Par~ ISSO e, n~cessano sua profiSSionalização a partir do resgate da dignidade dos
serv~dores publlco~. "? Estado dev.e e pode fazer mais com o~ recursos de que dispãe.
Medida essenCial e a Impiementaçao de programas de capacrtação tanto de nlvel gerenciai
qua~to operaetonal, de modo generalizado e contfnuo, para transformar a cuftura
admlOistraliva e elevar a produtividade do serviço público. Sistemas e rotinas devem ser
mu~ados, alterando-se os proce~sos de trabalho e integrando as inovações tecnológicas a
partir de concertos como qualidade do serviço, responsabilização e participação dos
servidores no processo de trabalho.

. A universalização do principiO do concurso público como única forma de
mgresso no serviço pú~lj?,." ress~lvados os cargos comissionados de livre provimento - é
ponto, de honra .6 pn~clplO lOafastavel. Os cargos em comissão devem ser gradativamente.
redUZIdos, ~m slOtoma com o processo de democratização e modemização do Estado.
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Em conseqOência. deve ser mantida a eslabilidade no.selViço p~blico, ~mo
garantia e instrumento de estruturação e continuidade de uma admlmstração pubitca s~itda.

eficiente e permanente a 5elVíço das demandas da SOciedade. Realirma-se ~ n~ssidade
de desenvolver poilticas de capacitação de recursos humanos, profisslOnaitzando e
qualificando o funCionalismo, acompanhada de processos de avaliação e de~e~?'7nho.
Deve ser mantida a regra geral de somente demitir servidores por processos JudfCIals ~u
administrativos. cercados de ampla defesa. tomando-se. no entanto, os processos mais
ágeis e menos onerosos.

Devem ser definidos princípios e parâmetros duradouros para a estrutura
administrativa e seu funcionamento, de maneira a permitir continuidade de estruturas e de
nonnas na adminislração federal e flexibiildade ao governo. por meio de uma Lei Orgãnica
da Administração Pública. presente em todas as esferas de govemo. E impedoso começar
a transformar as própnas formas de organização estatal: ao invés de uma infinidade de
regulamentos. frequentemente contradMrios. deve-se simplificá-Ios e conseiidá·los,
apoiando-se.tecnicamente, no uso da informática e. politicamente. no controle social que os
canais de participação onam.

No tocante á implementação das poIiticas. é inslrumento essenCIal a
descentralização. tanto no GJe se refere à relação entre os três niveis da Federação (União.
Estados e Municipios), quanto no que diz respeito á forma de gestão do setor público
internamente a cada nivel. de modo a permitir a tomada de decisões descentralizadas.

É necessário dislribuir recursos e encargos entra os três niveis da federação
com base no principio da descentraiização, islo é, partindo-se da idéia de que, quanto mais
perto do local de ocorrência. maiores serão as condições de se encontrar as soluções
adequadas e maior a possibiiidade de controle dos CIdadãos sobre as ações públicas.
Neue sentido, é precise afirmar os seguintes pontos:

• descentralização em direção aos estados a, sobretudo. aos municípios de encargos. com
atribuição dos recursos necessários e fleXibilidade na sua aplicação, conferindo a instânoa
I'8SpOnsãvel pela impiementação de políticas públicas capaCIdade reaí de decisão:

• tal descentralização deverá manter a responsabilidade do Governo Federal sobre a
orientação das políticas públicas estratégicas, com os objetivos de garantir a ampliação da
cobertura e da qualidade desses serviços. fomentar a capacitação técnica e econômica das
esferas ealadual e municipal, garantir mecanismos de compensação para o combate às
desiguaidades regionaiS. e estimular o controle da sociedade sebre a implementação
descentralizada das poIiticas públicas;

Nos setores em que a descentralização já avançou. como na saúde e
aSliIlAncia social (que já contam com dispositivos constitucionais e legais). a que
dependem majoritariamente de recursos federa... não tem havido condições para sua
implementação integral. Parisse. é essencial a garantia de que serão repassados de forma
automática e regular os recursos devidos a estados e municipios, decorrentes de encargos
já eltlbelecidos. afirmando concretamente a proposla de descentralização,

11/. 3. Medidas concretas

11/.3.1 Planejamento das açOas da governa, em todos os niveis;

A implementação do planejamento em todos os niveis. associada à
instituição de mecanismos institucionais de participação e controle. permitirá que as políticas
governamentais e seus detalhamentos espalhem. de forma transparante e continua, as
opçOes do govemo no sentido do atendimento às necessidades da sociedade e às
prioJidades por ela apontadas.

Este planejamento não hà de ser meramente financeiro ou orçamentário, E
necessário institUCIonalizar o planejamento estratégico governamental. envolvendo as
diretrizes. as pollticas, as projetos e programas a serem implementados, num dado
horizonte de tempo, Os seus inslrumentos (plano piurianual. lei de diretrizes orçamentárias,
orçamento anual) devem efetivamente espelhar o horizonte da ação do govemo.
quantitativa e qualitativamente. Devem ser fortaJoodos. no mesmo processo, os órgãos de
fiscaftzação e controle dos gastos públicos e de avalíação de pollticas públicas,
assegurando-... a independência do controladorlavaliador em relação ao
controlado/avaliado.

Implica, também. na institucionalização do planejamento administrativo, pela
via do fohalecimento de um órgão de coordenação geral que defina as pollticas destinadas
ao aperfeiçoamento da administração pública. a fim de que sejam atendidos os demais
pontos reletivos à profissionalização da administração pública, modemlZaçáo dos selViços
públícos. administração por objetivos. gestão democrática etc.

Tais medidas devem ser acompanhadas de investimentos na formação.
valOrização e fortalecimento de co']>o técnico qualificado para atiV1dades de formulação a
coordenação de poiiticas. de caráter generalista. a ser dislribuido por todos as órgãos da
administração, em especial nos órgãos centrais dos sistemas administrativos.

Exige, ainda, que os órgãos centrais dos sistemas adminlS'tratlvos,
especialmente da gestão de pessoal, adquiram um novo status institUCional, dada a
relevância do recurso que administram, tào ou mais relevante que os recursos fina~~lros.

haja vista a expressiva parlJcipação das despesas com pessoai e encargos SOCIaiS nos
orçamentos públicos.

11I.3.2 Profissionalizaçio do serviço público

A proliasionalização do selVÍço púbiico é o fiiãc mais rico e preferenCIal para
qualquer reforma que se queira implantar. .

O expressivo grau de desprolissionalização da administração pública, em
todas as esferas de governo, se evidencia na existência de servidores não preparados para
as suas funções, defasados tecnicamente. cujos cargos tem perfii atributivo obsoieto,
percebendo retribuiçOe. muitas vezes ilTisórills. desmotivados e desvalonzados, o qu,:
redunda na aparente baixa produtividade do selVÍço pObiico. Por seu tumo, a gestão e
altamente politizada e loteada por nomeeçóes onde os critérios da competência e da

• qualffiCação são irrelevantes. A descontinuidade administrativa e o descompromlsso das

chefias com o interesse público. a rotineira calência de dirigentes qualificadas e dalados de
espirito púbiico demonstram a essencialidade de intelVenções neste sentido. que devam
conSiderar:

b1) a implementeção de planos de carreira destinadas a otimiZar o aproveitamento .da força
de trabalho. baseados em conceitos tecnicamente adequados e em técnIcas de
classiflCllÇác de cargos que permitam identificar os conteúdos atributivos e requisitos de
qualificação necessários e adequados à ~mplexidade das tarefas e selViços. A
organização de tais carreiras deve prever criténos claros de promoção e desenvolvimento e
mecanismos de formação e aperfeiçoamento (tais como a sujeição a cursos especiticos de
formação e aperfeiçoamento ministrados por escolas de govemo ou centros de formação
integrantes da administração pública).

b2) a elabotação de um plana geral de caráter continuado, para a formação, qualitlcação,
aperfeiçoamento e desenvoMmento. adequado às necessidades diagnosticadas. pela
administração e a instituição de vantagens devidas pelo aperfeiçoamento prcfísslOnal,
incentivando a sujeição aOS processos de treinamento;

b3) o atendimento ao princípio da isonomia. pagando-se salário Igual a trabalha igual,
mediante estrutura remunerat6ria racional e valores ajustados aos padrões de mercado e
do serviço público. Isto exige uma completa revisão das atuais tabelas de vencimentos e
vantagens pagas. estabeleCImento de cntérios para concessão de gratificaç;5es,
indenizações e adicionais e, quando possível, a instituíção de mecamsmos remuneratonos
associados à produtividade e ao desempenho, a nlvel coletivo por unidades e equipes, com
estabelecimento participativo de metas quantitativas e qualttativas.

b4) instituição de uma poIitica salarial que assegure o principio da irredutibilidade, assim
como os limites constitucionais impostos à despesa com pessoal e encargos. Ou seja: a
evolução da folha de pagamentos deve acompanhar, obrigatoriamente. a recerta disponivel,
como determinam a Constituição e a Lei Complementar n' 82/95, Sempre que a despesa
com pessoal superar os Umltes fixados (60 % da receita disponível) a folha de pagamentos
ficará congelada. até que o acréscimo de arrecadação permita a elevação do gasto.
reselVando-se pelo menos 40 % da totalidadé das receitas disponiveis para investimentos
sociais, obras públicas e demais despesas de custeio;

b5} o principio da eslabilidade como garantia para o Estado e para o selVidor no interesse
da administração pública. Não se há de confundj.Ja com a impunidade hoje vehficada em
larga escala. e que contraria a propna natureza do instituto. A aplicação dos procedimentos
disciplinares deve ser aperfeiçoada e agilizada, acompanhada do empenho das chefias e
conscientização da scciedade e dos servidores. para que o mau selVidor seja afastado do
cargo.

be) a implementação de mecanismos institucionais e permanentes de avaliação de
desempenho. tanto das chllflas quanto dos subordinados· e de apuração de faltas.
tomando efetivos os inslrumentos disciplinares e legitimando a eslabilidade como
inetrumento para defender o aervidor contra os abusos das chefias e pregeter o Estado e o
cidadão. Uma vez verificado que o servidor é capaz de ter desempenho adequado e
suficiente. a Insullcl'ncla de desempenho posterior é caracterizáve! como
comportamento desidlaso. que já é causa de demissão. saivo se jU".ifica~a. po;
motivações de natureza médica ou psíquica. Para que se pos.. apUcar tal pnnclplO. e
necessário um processo contrnuo de avalia~o durante e depois do estãgio probatóno. A

Conslituição e a iegislação ordinária podem ser aperfeiçoadas para contemplar. de forma
mais ciara, esta CIrcunstância como causa de demissão. tipificando a conduta que possa ser
considerada "insuficiência de desempenho· passivel de medidas disciplinares,

b7) redução dos cargos em comíssão de livre provimento, em, todos os escalõ:es da
administração, a fim de impedir-se a loteamento de órgãos e entidades e sua u1Jhzação
como moeda de troca politica ou inslrumento de cooptação. Esta medida exige. também. a
reforma das estruturas administrativas e seus organogramas, com a eliminação de conflitos
de competências. paralelismos, superposições e duplicidades que não apenas geram
desperdicio como também entraves ao processo decisório e à formulação. implementação
e avaliação das políticas publicas.

bB) alocação da força de trabaiho preferencialmente em atividades fi~alísticas.

assegurando-se aos servidores que atuem em contato permanente com o pub"C? ou
usuârio 'condições especiais de trabalho e recompensa proporcionaJ ao desgaste físiCO e
emocional destas atividades.

b9) inslitucionalizaçáo de canais de negociação e discussão entre admínistra~o pública e
servidores. democratiZando as relações de trabalho e assegurando a composlçáo interna.
prévia. dos conflitos. subSidiando o processo decisõrio e a aprovação legislativa, quando
necessália, das medidas propostas para sua-solução.

A profiSSionalização da administração pública deve ser acompanhada de uma
reVisão do estatuto jundico das entidades que a integram. uma vez que o regime jurídico
deve acompanhar esta condIção.

Para atividades de natureza econômica, onde o ctitério da eficiênCia
econômica seja predominante. a relação trabalhista se mostra mais adequada, já _que
permite, inclusive, o estabeleCimento de mecanismos de incentivo diferenciados, e o ajuste
dos quadros segundo a sazonalidade da atividade econômica. Tal regime, evidentemente,
somente- pode ser adotado em entidades de direito pnvadc, às quais poderá ser confelida
maior autonomia na forma de contratos de gestão, Consequentemente, para que fosse
adotado na adminístração autãrquica ou fundacional seria, antes de tudo, necessário rever
caso a caso o estatuto jurídico destas entidades, para verificar quais as que, em função de
suas atividades, poderiam ser ciassificadas como de direito privado e sujeitas à relação
trabaihlSte,

11I.3.3 Ampliação dos espaços de participaçlio e controle social na
administração pública;

A participação popular na gestão e controle da administração púbiica é ainda
Incipiente. No entanto. o texto constitucional iá assegura mecanismos de participação. como
no caso dos trabalhadores. que tem assegurada a participação nos colegiados em que seus
interesses sejam objeto de discussão e deliberação (art. 10) e da gestão da seguridade
sociai (art. 194).
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. Há~ portanto, um enorme espaço a. ser trilhado para que sejam instituídos
mecanISmos efetivos de controle social e participação popular na Administração Pública,
para que a chamada administração gerencial seja minimamente viável. Essa
democratização da gestão pública deverá permliir a participação social no planejamento das
ações do governo e na avaliação dos seus resultados.

. . O meio adequado para tanto é a instliuição de colegiados gestores ou
deliberativos em todos os orgãos da administração pública, assegurando-se a 'participação
de representantes da sociedade aos quais seja assegurada independência e autonomia
capaeidad.e decísó~a ou de real influência 'na formulação de diretrizes e políticas e ace5s~
ampio às Informaçoes (orçamentárias, financeiras. administrativas). Embora recomendável
sua explicitação no texto constitucional, tais medidas podem ser adotadas, também.
independentemente de quaísquer mudanças constitucionais.

11/.3.4. AlBndimento aos principias constitucionais da moralidade
impessoalidade, legalidade e publicidade em todas as açOes de governo'

_ O atend.i~ento~a estes princípios traduz-se, por um lado, no compromisso de
que a gestão democratica nao poderá se pautar pelo patemalismo ou pelo c1ientelismo e.
por outro. na necessIdade de que sejam adotadas todas as medidas necessârias para
assegurar que o ínteresse público esteja realmente acima de todos os demaIS.

Isto significa, entre outras coisas, rever situações aparentemente
consolidadas mas que foram produzidas sem referencial no concerto de interesse público e
que hOJe são demonstrações cabais de coma a generosidade com o erário se converte num
problema político quase insolúvel.

A existência de eventuais excessos de despesa ou excedentes de pessoal.
assim. poderia ser em parte sojucioneda pelà revisão da aplicação dOS dispositivos
constitucionais. sem a necessidade de se afastar o principio da estabilidade:

d1) revisão da exiensão do RJU aos não concursados ,contratados antes de 1983,
estabilizados em seus empregos pelo ADCT e promoção de concurso de e'etivação para
fins de enquadramento destes servídores nas carreiras a serem implementadas, remetendo
os não aprovados para quadro em extinção:

d2) revisão da s.uação dos não concursados admliidos a partir de 1983, nã~slabillzados

pelo ADCT;

d3) revisão da sliuação dos contratados, ""nveniados. tabelistas e outras espécies de
contratação temporária ou irregular. substitulndo-se os ocupantes de empregos ou funções
necessários por contratados via concurso;

d4) reVisão das aposentadorias integrais concedidas a quem não tinha direlio e demais
beneficios inconstitucionais concedidos a inativos por via de leis ordinárias;

d5) reorganização administrativa com fusão e extinção de 6rgãos com funções superpostas
ou desnecessárias. rea1ocando--se os meios materiais e humanos, e redução do quantitativo
de cargos comissionados em todos os níveis de governo;

d6) implantação de um quadro único de pessoal. composto pela tolalidad. dos cargos,
permrtlndo flexibilidade na alocação dos recursos humanos conforme necessidades
diagnosllcadas, e Instliu1çllo de critérios para a repos1çllo d. pessoal e preenchimento de
cargos vagos, evliando-se a recomposiçllo automática da força de trabalho. A otimiUlção
do aproveliamento dos cergos atualmente ocupados e sua realocação em 6rgãos onde
sejam mais necessários, mediante concursos de rom0ç4o ou processos abertos de
redistribuição de pessoal poderia contribuir para a preservação da capacidade de
atendimento sem implicar em novas contratações.

d7) redução dos supersalários e superproventos que não têm amparo constliucional,
mediante apliceção do arl. 37. XI e art. 17 do ADCT. Tais excessos remuneratórios podem e
devem ser resolvidos pela via do Judiciário ou pela via da legisieção ordinária, já que são
fruto de vanla{lens abusivas concedidas generosamente por adminislradores e legisladores
pouco afelios à preservação do bem comum. Em nlvol constliucional. reside o problema,
portanto. em definir·se o alcance do 'Inciso XI do art. 37, explicliando-se, no texto da
Constitulçlo e na legislaçlo ordinária, as parcelas a serem consideradas para sua
aferição, a exemplo do que fez. na esfera da União, a Lei n' 8:852194. e. não na
necessidade de Instituir-se um novo teto de remL neração (a remuneraçao do Presidente da
República, que é superior aos tetos constitucionais em vigor). como o proposto pelo
govemo FHC. Legisiaçiles ordinárias que estabeleçam exceções ao teto que. mesmo na
sliueção atual, e>drapolem a interpretação jurisprudencial, deverão ser imediatamente
arguidas como Inconstitucionais junto ao STF, suspendendo-se os abusos remuneratórias
delas resultantes.

A adoção destas simpies medidas já significaria uma potenciai revolução.
dado o caráter paternalista e clientelista assumido pela gestão estatal nos últimos 25 anos.
A longo prazo. a JOstiluclonalização do referencial do interesse púbiíco poderá gerar
condições para que discussões como a atual possam se dar num ambiente totalmente
diverso. em que preconceitos e mitos como o da atávíca ineficiência do serviço público não
passem de vagas lembranças perdidas no passado.

Para além das reformas de caráter ínfraconstitucional, que desde já podem
ser implementadas. há aperfeiçoamentos no te>do constitucional que devem ser discutidos e
construidos atravês de uma ampla discussão que permlia aferir·se a sua adequação aos
problemas já ídentíficados. Nenhuma delas, no entanto, abre mão dos princípios já
albergados no texto constitucional, esvaziando-se, portanto, qualquer polêmica nesse
sentido.

IV. SugestileS de Alteraçlo ao Substitutivo

Nos termos do artigo 58. XI do RegImento Interno, cabe aos membros da
Comissão Especial o oferecimento de sugeslOes ao Relator. com o filo de que possa. por

melo de sua consideração. promover aperfeiçoamentos eo Substitutivo e ao parecer
oferecidos, de modo que a matéria a ser submetida a votos traduza um maior grau d'I
adequação técnica. Nes1e sentido, oferecemos. data venia, ao nobre Relator. as seguintes
sugestiles;

1V.1 Acesso ao Serviço Público (Artlgo 3' do Substitutivo)

Dar nova redação ao inciso I do art 37:

·Arl.37 ....

I - os cargos, emprégos e funções púbiicas sao acessiveis aos brasiieiros que
preencham os roquisitos estabeiecidos em lei, permitida a admissão de
estrangeiros. nas condições dos §§ 1 e 2!' do art. 207;

A presente sugestão Visa dar á permissão de contratação de eslrangeiros
escopo especifico, conforme justificação apresentada pelo governo na proposta original. A
admisssão de estrangeiros deve ser restrita a instituiçiles de pesquisa cientifica e
tecnojógica e de ensino. O cargo público guarda relações com a detenção da nacionalidade,
e seu caráter de efetividade e permanência não recomenda a investidura de estrangeiro.
Por isso, propomos nova redação ao inciso I do art. 37. dando-lhe redação adequada ao
aiçence que deve ter, considerando-se. inclusive, o principio da reciprocidade. ou seja. O
que é felIo em outros países com este .71esmo objetivo. notadamente a Comunidade
Européia. Esta matéria, além disso, já foi objeto de decisão do Congresso NaCional. que
rejeliou a inclusão no art. 37 da previsão ora proposta pelo Relator. restringindo o ingresso
de estrangeiro ás instltuiçiles de ensino e pesqUisa. na forma do art. 207 da CF. por meia da
Emenda Constitucional n' 11.

1V.2 Partlcipaçlo e Controle Social na Administração Pública

ai Alterara inciso I do § 3" do art. 37:

·1 - a audiência dos usuários na formulação das polilicas públicas e na
elaboração de dispGllições admmistraO'vas gerais que os afetem e sua
atuação em órgãos colegiedos, com padems deliberativos, para a gestIJo de
bens e recursos de natureza social ou de interesse colebvo. assegurada a
participaçIJo dos usuários, da administraçIJo e das seNldoms.•

É exiremamente posdivo o acolhimento. por parte do Substliutivo. de
propostas. algumas por nós ofereddas, no sentido de instituir-se. no texto consttitucional,
mecanismos de participação social na administração publica. por meio de colegiados.
Inobstante, a fim de dar maior efetividade à previsão constante da dispositivo, é necesssario
conferir poderes deliberativos 80S colegiados e assegurar a sua composição tripartite. amda
que não paritária,

bl IncJuir alteraçao ao art 74. nos segUintes termos

·Arl. ... O 'capur e os incisos Ie li da art 74 passam a Vigorar com a seguinte
redação:

'Arl. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão. de fonna
inlJJgrada. Sistema de Planejamento, Gestão, Avaliação e Conltole. com a
participação de roprosentantes da sociedade. deslinado a:

I - formuiar. promover a execuçao, acompanhar e avaliar o cumprimento das
metes proVIstas no piano plurianual. a execução dos programas de governo e
dos olÇamentos da Uniao.

li - estabelecercritérios objetivos para a avaliaçlJo ele desempenho e avaliar
os resuitados, quanto " eficácia e eficiéncia, da gestão olÇamentána,
finenceira operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração
pública, bem como da apiiceçtlo de recursos pubifcos parentidades de direfto
privado. e comprovar a sua legalidade:

A presente sugestão visa propor a inclusão de novo artigo, alterando-se o
atual art. 74 da CF a fim de que o Sistema de Controle Interno nele previsto assuma
contornos mais amplos. Esse novo Sistema agregaria também as atividades de
planejamento e gestão governamental. de modo que se possa não apenas institUCionalizar
o controle - que ocone durante e após as fases de planejamento e Implementação das

polilicas - .co,mo lambem a formulação e avaiiação dessas políticas. e do desempenho da
gestão publica, o que tem caráter mais voliado para os resuliados efetivamente
al~~çados. e nAo apenas para ,obJetivas contábeis ou formaIS da execução da despesa
publica. Ao mesmo tempo. tal sistema contaria, em seus órgãos. com a participação de
repr?sentantes da SOCIedade. de modo a democratizar o acesso do CIdadão á gestão
publica.

c) Incluir, no subslituifillo, novo arogo com" seglJlrlte redação:

·Art.... Serão instituidos. no ãmbito da União. do Distrito Federai. dos Estadas
e dos Municipios, Canseihos de GestIJo dos SeNlços Púbiicos, com "
particrpaçao majoritária de representantes da sociedade pera:

a) aprecIar, em úllimo grau de recurso administrativo, sem efeito suspensivo.
os casos em que a autondade tenha aplicado a ser/ldor público pena de
demissão pormsufíciéncia de desempenho;

bl apreciar as reclamações sobre a qualidade e prastação dos serVIços
públicos;

c) room/orar a eslnJiura e forma de gerenciamento da admimstração pública,'

di avaiiar o desempenho giobal e setanal dos serviços públicos e recomendar
as medidas de ajuste ou as poiiticas pubiicas que juigarnecessárias, •

A sugestão ora proposta visa instrtuir. no âmbito da União. do Dlstrrto Federal,
dos. ~sta~os e. do~ .Municipios, Conselhos de Gestão dos Serviços Publicas. com a
partlelpaçao maJorrtana de representantes do sociedade para apreCIar, em último. grau de
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recurso administrativo, sem efeitO suspenSiva, as casos em que a autoridade tenha aplicado
a pena de demissão por insufiCiência de desempenho; apreciar as reclamações sobre a
qualidade e prestação dos selViços públicos; avaliar o desempenho global e setorial dos
serviços públicos e recomendar as medidas de ajuste ou as políticas públicas que Julgar
necessárias, Com base em tais medidas e instrumentos, esperamos estar propondo meios,
eletivos de dar à gestão pública caráter mais democrático, transparente e vottado aos
interes~es sociais. Tais propostas estariam contemplando pontos centrais da reforma que
cIelendemos, especialmente a instttucionarlZação de um modelo de gestão democrática,
retomIlndo o caráter repubHcano do Estado (fim do caráter privado e patrimonial),
redeIlnindo as relações entre público e privado com destaque para a abertura de espaços
de con1roIe da sociedade civil. A criação desses canais para a participação da sociedade na
gest60 públíea viabllizariam o controle social do Estado, através da perticipação de usuarios,
funcionário. e da cidadania em geral na gestão das politicas e serviços públicos.
viabizando a negOCIação transparente, pública, das prioridades e ações centrais de
governo. de que são exemplos as formas de orçamento participativa e as câmaras setoriais.
dentre outros.

di Alterara §?! do ert. 39 (Artigo 5° do Sub.titutivo):

'§ 2". A União, os Estados, o Distrito Fedeml e os MUnicípios instituirão
ccnselho de poIllica de admlnistraçllo e remuneração de pessoal, integrado
paritariamenfe por representantes dos respectivos Poderes, dos servidores,
pormeio de suas entidades, e da sociedade civn.·

A instttuição do conseiho é attamente positiva, reduzindo o poder
dlscriciolllirio do governante na elaboração da política. A composição proposta para tais
conselhos, no entanto, nlo é a mals adequada, pois a composição apenas por servidores
designados pelos respectivos Poderes tende a dar-lhe um viés excessivamente
tecnocrático. Ê necessário assegurar a participação de representantes da sociedade e dos
servidores, atenuando este viés.

ei Dar ao alt 27 do Substitutivo da seguinte redaçdo:

Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação
desta emenda, elaborará o códIgo de defese do usuário dos serviços
públicos. dispondo sobre os procedimentos administrativos, os prazos. os
instrumentos, as penalidades e os demais meios para assegurar ao USUário a
prestação dos serviços p6blicos e o direito de petiçdo e de reclamação Junto
aos órgllos e entidades da administração pública.

Parágrafo único. lei orgãnica da admlnistraça6 pública federal,
como/ementar, estabelecerá as diretrizes. as normas, principias e
inSrlUmentos para a organizaçllo sis/émica, gestao, supervisão, flscalizaçllo e
controle dos órgãos e entidades da administração p6b/ica.

Embora o Relator acolha parcialmente a proposta de instttuir-se um código de
defesa do usuário dos serviços públlcos, a redação é inSuficiente paro assugerar o que se
pretende. Por isso, promopos a Inclusão de dispositivo destinado a exigir a instttlJição de iei
de procedimentos administrativos, que deverá disciplinar -os prazos, os instrumentos, as
penalidades e os demais meios para assegurar ao usuário a prestação dos serviços
públicos e o direito de petição e de reciamação junto aos 6rgãos e entidades da
administração pública por eles re~nsãvels, dando ao cidadlo efetivo instrumento de
exigência de seus direitos frente à administração.

Além disso, propomos a constttucionalização da exigência de lel orgãncia da
administração pública, de caráter complementar, para estabelecer as diretnzes, as normas,
principios e instrumentos para a organização sístêmica, gestão, supel'lisão. f<calização e
controle dos órgãos e entidades da administração pública, dando-lhe consistência orgãnica
e superando--se a descontinuidade administrativa pela permanente fuGio, criação e Ijxtinção
de órgãos da administração pública, o que contribui para a perda da memória admir.istrativa
em nosso pais, prejudicando a gestio dos recursos públicos;

1V.3 Profisslonalizllç4o dll AdmlnlstraÇá<> Púb/icIl

a) Dar ao inciso V do art. 37 nova redaçllo:

V - a lei especificará os cargos em comIssão de tivre nomeação e
exoneração, devendo os demais, assim como as funç6es de confiança, ser
exereidos exclusivamente por servidores de carmira, atendirJos, em qualquer
caso, OS requisitos de qualmcaçllo técnica especifica ou expatlência
profissional adequada. ,

Embora positiva a formulação proposta pelo Relator ao assegurar que nlo
poderá haver comissionamentos para etividades técnicas ou administrativas de rotina, não
é dada solução adequada à necessidade de evitar-se a sua proliferação e impedir-se o livre
provimento desses cargos. A previsão de que serlo exercidos por servidores "no. casos,
condições e percentuais" previstos em lei pode, inclusive, prejudicar o acesso do servidor
de carreira a esses cargos, estabelecendo, ao contrário da prefer6ncia ou exclusividade.
restrições ao seu exercicio. Ê necessário determinar, corno regra geral, a exclusividade do
provimento desses cargos por servidores, devendo a lel definir em que caso. e percentuais

poderão ser exercidos por não-servldores, bem como fiXar-se requisitos de qualificação e
expenêncsa para o seu provímento, em qualquer caso.

bi A/lerar a redação do § .,. do art. 37 para a seguinfe:

§ "", A lei disporá sobre os requisitos para a designação, bem assim as
restrições à atuaçllo, no setcr ptivado, daquele que irá ocupar ou tenha
ocupado cargo ou emprego na administraçllo. direta e indi"'ta cujas

alJibuiçães envoivam o exere/cio do poder de pol/cia, regulação, formuiaçllo
de po/iücas pUblicas, mtervenção no domlnlo econOmíco. investimentos ou
aplicaçéJes de recursos públicos em titulas, mercado flna,ncelro ou
participações aciontujas ou possibilitem o acesso a mfomlaçaes pnvJlegtsdas.

Embora a proposta do Relator seja positiva, comporta aperfeiçoamentos: não
se trata apenas de estabelecer restrições a quem tenha acesso a informações pnvilegiadas
(o que. no limite, pode alcançar a totalidade dos cargos públicos com poder decisório) mas
definir em que áreas estas informações podem acarretar relações de promiscuidade com o
setor privada a ponto de eXigir restrições aos agentes públicos, A principio, parece-nos que
a formulação proposta pela Emenda n' 30 permite identificar tais s.uações de mane<ra maIS
objetiva. ainda que não seja exaustiva.

c) Supnmir a a/inea "c·, passando a atual a/lnea "cr do § B" do art. 37 a ler a
seguinte redação:

ci o regime de contrataçllo de pessoal, cuJo vInculo de emprego fica
condicionado à vigência do contrato de gestão, observado, em qualquer
caso, o mciso /I do art. 37.

A autonomia a ser eventualmente atribuída às entidades autárquicas e
fundaCIonais não pode servir como melo de afastar o principio da legalidade,
impessoalidade e publiCidade, ou da regra que exige lel para quaiquer aumento de
remuneração. E, ... para atender ao contrato de gestlo (cujo prazo será delinido em 1el,
podendo, eventualmente, ser indeterminedo ou renovável) é necessaria a contratação de
pessoal, nlo se podem permitir que essa contratação, por ser tempc:rãria, possa ocorrer
sem concurso públiCO, a exemplo do que estabelece hoje a lei n° 8745193 (contratação
temporária por excepcional interesse público), a fim de vlabiiizar O atingimento de metas
que, por sua vez, seria fIXadas pela própria administração. Logo, a contratação sem
concurso pode se transformar - pela via desses contratos - numa enorme janela para o
fisioiogismo e o c1ientelismo, maior ainda do que a imaginada pelo Ministro Br_em sua
proposta originai.

di Altere-se o alt 33 para a seguinle redaçllo:
"Art. 33. É assegurado aos servidores fedemis dos ex-Temlórios que tenham
ingressado nos respectivos cargos ou empregos mediante concurso público.
ou alcançados pelo art. 19 do Alo das DispoSiçoos Constitucion";s
TranSltónas, e que não optaram por sua mcorporação aos quàdros de
pessoal dos respectivos Estados, a sua manutenção nos quadros do Poder
8t.ecutivo da União, flcaneto-Ihes asseguradas, e aos seu~ Itrativos e
penslomstas. os direitos e vantagens a que fazem JUs em decorrênct8 dO seu
cargo ou emprego de otlgem.

Parágrafo unico. Os seTVIdores referidos no ·caput" poderIJo continuar
prestando servIços aos respectivos Estados, organizados em quadro em
extinção, regulado em lei."

Pelos motivos já assinalados, impéJe-se a"erar o art. 33 dando-Ihe redação
possível. que não permita ofensa aos pnncipíos constitucionais.· atendendo em parte a
preocupação extemada pelos nobre Deputados representates dos ex-Territórios federais.

ei Alterara § 3 do art. 39:

"§ 3". A União e os Estados manterIJo escolas de govemo para a formaçlo e
o aparfeiçoamenro dos servidores publicas, conSfi/lJindo-se a parocipação
nos. cursos um dos requisitos para a promoção do servIdor na calTl)Íra,
facultada a celebraçllo de convênios ou contnllos entre os entes federados. "

A proposta do Nobre Relator é extremamente positiva. acolhendo
praticamente na integra as propostas de lnstitlJcionallZação das escolas de governo corno
instrumento para a profissionalização da gestáo pública. No entanto. a previsão de que
possam sei· firmados convênios ou contratos com entidades pnvadas, além de
desnec;essária, poderá servir de pretexto e Incentivo ã cnação de cnem "escolas de
fachada", destinadas à total terceinzação de suas atividades por meio de "instltuições
especialiZadas". No entanto, o papel das Escolas de Govemo, e sua naturem "sui generis"
como formadoras de servidores para as ativk:lades especifícas de governo. exige que o
Poder Público assuma, diretamente, o encargo de executar esta tarefa, contando,
evidentemente, com profiSSionais especializados, qualificados e e:<penentes, otundos,
inclUSive, do meio acadêmico.

f) IncluIrnovo arogo, onde cduber:

"Art. ... A Fundação Escola Nacional de AdmInistração P6blica, escola de
govemo mantida pela Unillo e regida por estatuto própno, caberá a rormaçlo
de gestores govemamentais voltados para as aüvldedes de formulaçlo,
implementaçáo, gestllo e avaliação de políticas p6blicaS e de etireçllo e
assessoramento nos esca/6es supeno",s da administraçllo fadera/.

Parágrafo 6nico. Os gestores govemamentais integmmo carreira especifica,
sujeita a estatuto prdprio e serIJo considerados, dur:30te a etape de formação,
estagiárias do serviço público no nlvel de pósijraduação.

A criação no Brasil, em 1986. da Escola Nacional de Administração Pública
ENAP, reflete a decisão de Instituir-se, em nosso pais, um modelo modemo e eficiente para
a profissionalização da gestio pública. Em 1989, foi criada a Carreira de ESpecialistas em
PoUticas Públicas e Gestão GovemamentaJ, os "gestores governamentaJs~, Para tanto.
foram criados 960 cargos, atualmente em processo de preenctlmento pela via de
concursos públicos que exigem conheCimentos a OIvel de pos..graduação, organizados em
carreira. e a cUJos ocupantes sáo. por lei. destinadas atnbuiçóes de formulação.
implementação e avaUação de poUticas pública e de direção e assessoramento nos
escalões superiores da adminIstração federal.

Apesar dos inequlvocos méritos dessa IniCiativa, hâ ínúmeros obstáculos a
serem superados. Dentre elas, a deficiente 1mplementa~c do modeb burocra~~.:..u~a



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 7 04233

cultura administrativa amda contammada pelo patnmonJallsmo e a resistênda de setores
que se aprove~am da desorganização do aparelho do Estado. A instituCionalização, pela via
da incorporação ao texto const~uCional, da missão da ENAP e da carreira criada para
constituiíwse em nosso país em instrumento para a profissionalização da Administração
Pública. merece, portanto, ser considerada coma alternativa exeqüível e capaz de
assegurar a perenidade necessária dessas inícíatívas.

Com esse propósito, apresentamos a presente sugestão, ab'3orvendo
conteúdos da Emenda nO 42, do Deputado João Mellão, da Emenda n° 51, do De~'. Jaques
Wagner, e da Emenda nO 30, da Deputada Teima de Souza, e n' 43, do Deputado Matheus
Schmidt, apresentadas li PEC nO 173/95.

1V.4. Regime Jurídico dos Servidores e Entidades

a) Alterar a redação cio art. 37, IX:

IX - Lei federal disporá sobre o contrato de emprego, que regerá a
contratação temporária de excepcional Interesse publico e o pessoal
petmanente na administração fundacional, observado, nesse caso, o
disposto nos mclsos I, 11, 11I, IV, VIII, XI e XII, no art. 7". I, li, 11I, IV, V, VI, VIII,
IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXt, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
XXVt, XXVIII, XXIX, xxx. XXXI, XXXlt, e no art 39,§§ 1· e S·.

A redação proposta pelo Relator extingue a contratação temporária por
excepcional interesse público, inviabilizando a contratação para atendimento de sttuaçães
de emergênCia (calamidades. endemias). Cria o contrato de emprego público, e ao remeter
a regulação do contrato de emprego para a lei ordinária, em cada esfera de govemo, toma
pollSível, portanto, que as contrataçães, hOJe temporárias e restritas constitucionalmente a
casos de emergência ou nece.lJsidade inadiável. sejam permanentes. A exigência de
concurso pliblico para as contratações, mesmo que emergendais e temporárias, poderá
dificuttar a prestação de serviços públicos em s~uaçães de caiamidade, endemias, censos.
etc.. incentivando a tercelrlzação e os contratos indiretos. Como nova espécie de regime
jurfdico, a possibilidade de uso do contrato de emprego é excessivamente ampla. tomando
praticamente desnecessária a existência do regime estatutário. O regime de contrato
poderia abranger a totalidade dos casos, tomando letra morta o dire~o a estabilidade e
aposentadoria integral. O contrato de emprego também não dá direrio a ímpetrar dissídio ou
negoeiação coletiva, mas estaria sujerto ao principio da reserva legal para aumentos
salariais. ao mesmo regime disciplinar dos estatutários, mesmos pJanos de carreira, mesma
poIlüca renumemtória, etc. Enfim, llÓ não teria as vantagens do regime estatutário. A nossa
proposta é no sentido de preservar-se o contrato por prazo determinado em sttuaçães
emergenciais e, ao mesmo tempo, restringir a hipótese de contrato de emprego
permanente para a admInistração fundacional, uma vez que apenas nesse caso se
justificaria um regime hiblido, SITuado entre o celetista e o estatutário. PreseN8-se, na
presente proposta, finalmente. a competência da União para legislar sobre o contrato de
emprego, dado que o arl. 22, I da CF atribui à União competência privativa para legislar
sobre dire~o do trabalho.

b) Allerar o "capu!" do ar/. 39:

"Art. 39. Leis da União. dos Bstados. do D;slrilo Fecleral e dos Municiplos
instituirão, no ãmbito de suas competências, regIme juricffco único, de
natureza estatutária. para os servidores da administração direta 8 autárquica,
bem como poliüca remuneratória e p/anos de carmira obedecendo aos
principias do ménto e da capacffação conünuada e á natureza, complexidade
e atribuições dos respecnvos cargos, vedados:

Além da supressão da previsão de regime jurídico único para os servidores 
o que dará margem à adoção ora do regime de cargo, c;ra do regime de emprego, com
preferência para este último - não há sequer uma clientela mínima para o regime estatutário.
O regime de contraio cle emprego (inciso IX do art. 37) lerá clientela excessivamente ampla,
e por isso tende a suplantar o regime Qe cargo, pois não dá díreito a estabilidade nem ã
,.nosentadoria integral, embora seja tão restntívo quando o estatutário no tocante às.
relações de trabalho. Por isso, é mdispensavel definir com maíor preCisão a natureza do
regime a ser impiantado majonlariamente - o estatutário - paralelamente à atteração já
proposta à redação do inCiso IX do art. 37.

Outro aspecto é que a redação permrie - em faca da supressão do principio
da isonomia - que cada Poder tenha sua própria polltica remuneratória, com estruturas
remuneratórias e critérios de classrficaçáo específicos para suas carreiras e cargos.

A fim de assegurar regras mínimas de isonomia em termos remuneratórios, é
necessário atterar, portanto, a regra proposta pelo Relator e subordinar a poiíllca
remuneratória a uma lei única para os 3 Poderes. Para superar estes problemas, propomos
a presente emenda, destinada a definír o regime estatutário como o único aplicável à
administração direta e autérquica, e assegurar uma polltica remuneratória uniforme para.
todos os servidores Preservar·S6-18, na Constituição, como dientela para o regime
estatutário os servidores da administração direta e autárquica, dada a ~.tureza da função
pública que deve ser aicançada por este regime.

c) Alterar o § 4° do art 39 (Artlgo 5' do Substltutivo), dandO-li. a seguinte
redação:

'Att 39 ...

§ 4°. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo publico o disposto nc .lI!.
7", IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXiii e
XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando
a natureza do cargo expressamente o exigir."

A não garantia de extensão aos servidores do dire~o à irredutibilidade salarial
é problemática, a menos que seja acolhida a atteração que propomos ao inCiso 'IN do art.
37. Embora correta do ponto de vista técnico, a previsão de que possam ser estabelecidos
requis~os diferenciados de admissão é des~ecessária e pode dar margem a controvérsias,
caso a administração venha a utiiizar esta prerrogativa em desacordo com os demais
princlpios con~ucionais, especialmente no caso da fixação arbillllria de requlsilos de idade
máxima, cursos ou experiência específica, ferindo o princípio da impessoalidade, por
exemplo. Por Isso, é necessário restringir esta hipótese il expressa necassdiade do cargo a
ser provido.

Por último, a previsão de que não é vedada a instituição de adicionai de
insalubridade. penosldade ou penculosidade não é suficiente para assegurar o direno.
sendo necessária sua inclusão como direrio dos servidores (inCiso XXiii do art. 7').

d) Darao § 3" do alto 114 a seguinte redação:

"§ 3". Não se inserem na competéncia da Jusüça do Trabalhos litfgios
decorrentes das relações de trabalho entre os seNídores publicos cNis e a
administração pública clireta, autárquica e fundaclonai, e a composição,
solução e medlaçlJo dos connftos será objeto de negOCIação coletiva
regulada em ieí, facuttada a del8gação ao Poder Executivo da competéncia
para praücar os atos necessários ao atendimento das cláusulas, de
acorrio ou convençáo coleüva, nos lermos do art. 68

A presente sugestão visa dar ao § 3° proposto pelo Relator redação que
supere graves problemas relativos à questão da negoCiação coletiva aos confl~os nas
relações de trabalho no serviço público.

O Relator afasta a Justiça do Trabalho da solução dos conflitos nas relações
decorrentes do contrato de emprego na administração pública. No entanto, não oferece
attemativa à rigidez do contrato de adesão. Embora preveja a Constituição o dire~o de
greve para o sSNidor público, a ser regulado em lei complementar. e assegure ao servidor a
irredutibilidade salarial, ressalvado o disposto em convenção ou acordo coletivo, entendeu o
Supremo Tribunal Federal não ser admitido, na relação estatutária, e composição do confl~o

trabalhista, em vista da natureza do regime cle aclesão.

Esta visão repousa sobre uma noção ortodoxa do dire~o administrativo
acerca das relações de trabalho. Engessa o processo de democratização das relaçães de
trabalho no serviço público, quando o que vemos em outros paises, notadamente a
Espanha, França e Itália, é um aperfeiçoamento dos mecanismos de composição de
confl~os, pela via da mediação e do acordo coletivo entre trabalhadores do serviço público e
a Administração.

A falta de permissão constitucional, no entanto, impede que se dê no Brasil
esse avanço, quando sabemos qua o serviço público conta com uma represenlação
sindical attamente capacMda e responsàvel para conduzir as demandas da categona. A
in~uCionalização de canais de negoeiação e discussão entre administração pública e
servidores, democratizando as relações de trabalho e assegurando a composição intema,
prévia, dos conn~s, subsidiando o processo decisório e a aprovação legislativa, quando
necessária, das medidas propostas para sua solução, é assim essencial para que o país se
a'nhe junto aos mais desenvolvidos, superando-so a injustilicável restrição à liberdade de
orgenização sindical que decorre da vedação da negoeiação coletiva no serviço público.

e) Suprimir o alt 23, que aHera o inciso V do art 206 da CF.

A proposta do Relator, ao afastar a ~xigénCia de regime jurídico único para o
magistério, perm~e a multiplicidade de regimes e contraria a tese de que haja um 'plano de

carreira para o magistério, que deve ser, necessariamente, unificado, assím como o regime
jurídico a que estejam sujeitos seus integrantes. Caso contrário, teremos não uma, mas
várias carreiras do magistério, sujeitas a regímes diferenciados conforme o órgão ou
entidade a que esteja vinculado o servidor. Para assegurar tratamento equãnime a todos os
integrantes da carreira, é necessário manter a unicidade de regímes.

f) Alteraro alto 26 para a seguinte redação:

"Art 26. No prazo de dois anos a contar da promulgação desta emenda,
seTilo revistos os estatutos das enüdades da administração indireta. a fim da
que seja definido, em cada caso, em função cla sua finalidade, ativiclades e
compaténcias efeüvamente executadas, a forma jurlcllca de que deva
revesfjr~se e o regime juridico a que deva subordinar-se, de direito público ou
privado."

A proposta do Relator não especifica a destinação das estatais a serem
transformadas (transformação em autarquias, fundaçães, reabsorção pela administração
direta). Além disso, a simples condição de receber recursos do Tesouro não deve ser
determinante para a revisão do status das entidades, mas a sua essencialidade e a
natureza de suas atividades - das quais pode, em alguns casos, decorrer a sua
dependência de recursos públicos Sem que dai decorra a necessidade de sua extinção. Em
lugar disso, propomos que tais entidades tenham os seus es1atutos revistos, e redefinida a
sua condição, para que, de forma articulada com a proposta do Relator de que a lei
complementar deflna em que casos poderá ser inst~ulda fundação, sejam definidas as
naturezas juridicas e regimes aplicáveis ás entidades da administração pública..

1V.5Is?nomla e Polltica Remuneratória

a) Incluir inciso no art 37, com a seguinte redação:

.... - os vencimentos, as vantagens permanentes, as de caráter Individual e as
relailvas á natureza ou ao local de trabalho dos cargos do Pode, Legislaüvo,
inclusive dos Tribunais de Contas, e do Poder Judiciário não poderão sor
superiores aos pagos pelo Poder Execuüvo, para agentes ou servidores que
exerçam atribuições idénücas, assemelhadas ou de mesmo nlvel hierárqUICO;

A supressão do atual inciso XII do art. 37, que veda o pagamento aos
servidores do Legislativo e JUdiciário de venCimento superiores aos dos seus equivalentes
no Executivo, deve ser superada por meio da manutenção deste principio, porém redigido
de forma mais efetiva. A nossa proposta é de aperfeiçoar a redação do di.pos~lvo,

estabelecendo esta regra isonômica de forma efetiva, em relação à totalidade das parcelas
remuneratórias, e não somente do vencimento.

b) Dar ao inCÍso XI do art. 37 a seguinte redação:

'Att 37....

XI - a remuneraçáo dos ocupantes de cargos e empregos púbiicos na
administração direta e indireta, o subsidio. dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do DistritO Fedem! e dos Municlpios. cios
membros do Ministério Publlro, dos agentes pol1ücos e os proventos,
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pensões ou outra espécie remuneratória. inc/uidas as vantagens de qualquer
natureza. não poderáo exceder o subsidio mensai que for fixado. em espécie.
para os Ministros do Supremo Tribunal Federal."

A presente sugestão visa afastar problemas decorrentes da redacão proposta
peJo Relator. Concordamos inteiramente com a proposta, no tocante ao teto remuneratório
fixado no inciso XI da Con5tiluição. de que seja considerada como remuneração a soma
dos valores percebidos a qualquer titulo. A redação proposta pelo Relator. embora supere a
imprecisão contida na proposta do Poder Executivo, tem repercussões antagônicas:

a) Fixa um teto único para todos os Poderes e esferas de governo, mas
excluí da sua aplicação as empresas estatais que não recebam recursos da União, dos
Estados, do DF ou dos Municípios para despesas com pessoal. Empresas "autQ-osurlCÍentes~

no tocante a pessoal e custeio estariam liberadas para pagar salâncs G~lpenores ao teto aos
seus empregados, o que desvirtua a motivação da existência do teto, q'.ie é a de servir
corno parâmetro e conter abusos. O critério para a sujeição ao teto deve ser o da
subordinação hierárquICa que há entre Administração Dirota e Indireta. 1',c1usive estatais.
residindo o problema na fixação de um teto honesto, que dispense subterfú"ios;

b) subordina. por outro lado. os ocupantes de cargos e e"'I'.~',•• " ua
Administração direta. autarquias e fundações ao teto;

c) eleva o teto em todo o País, que passa a ser o de Ministro u..; STF
incluidas todas as suas vantagens (R$ 10.800. hOJe). Este teto será automaticamente
aplk:ável a todos 05 Estados e Municipíos, a menos que lei venha a fixar teto inferior,

d) afasta o STF e a Câmara da discussão do teto. ao estabelecer como
competência privativa do Senado fixar a remuneração do Ministro do STF. cUJo vaiar será
proposto peio Presidente da República. Mas no inciso X diz que -somente por let" este valor
poderá ser frxado ou alterado, sendo que ~i é de competência de ambas as Casas com
sanção do Presidente. Além da evidente invasão no principio da independência entre os
Poderes - caso deseje inviabilizar o Judiciário o Presidente poderia propor vaior irrisório - há
também uma clara incompatibilidade lógica entre os procedimentos previstos para a fixação
e alteração do valor do tela remuneratório.

e) Finalmente, ao subordinar ao teto os proventos ou remunerações
percebidos "cumUlativamente ou não" atinge duramente o magistério suparior público, uma
vez que os servidores cujOS cargos estejam situados na faixa salaliaJ mais elevada e
acumulem cargos técnicos ou cien'tificos, de magistrado ou procurador com o de professor
sofrerão o "abate telo" sobre a soma das remuneraçóes percebidas. A acumulação de
função pública e emprego no setor privado, no entanto. não seráo atingidos. o que revela a
impropriedade dessa forma de aplicação do teto.

c] Alterar o inciso X do art. 37:

"X - a mmuneração dos servidores publicos civis e mliitares e o subsidio dos
membros de Poder e dos demais agenles poliDCOS somente poderão ser
fixados ou alterados por lei especifica. observada a iniciativa prívatJva em
cada caso. assegurada a revisáo geral anual. sempre na mesma data e seM
distinção de indicas.'

A proposta apresentada pelo Substitutivo tem. como principal mérito, instituir
a revisão geral anuai, sem distinção de indice•. No entanto, comporta aperfeiçoamentos:

a} 3D referírwse apenas a "servidores públicos", sem explicitar que se dtrtge
aos civis e militares. antecipa a intenção da PEC 338. já em tramitação nesta Casa. que é a
de dar aos militares tratamento diferenciado. A aiteração promovida na estrutura da Carta
de 88 pela PEC 338, retirando a separação entre os art. 39. 40 e 41 (Servidores Públicos
Civis) e 42 (Servidores Públicos Militares). unificando os disposrtivos. com nova redação.
numa Seção única. além das aiterações promovidas no art. 61 e 142, permitiria entender
que os militares não São mais ~servidores públicos~, mas apenas "milrtares~, portanto não
incluidos no art. 37. X. podendo ter reajustes diferenCIados. • .

b) caso adotado o regime de "contrato de emprego' na Administração. este
contrato fica prejudicado pOIS a aiteração de remuneração dos contratados somente poderá
ser feita por lai, afastando a tese da livre negociação das condições de trabalho que é
inerente ao regime de contrato. onde há a vontade das partes.

Assim, para evitar esse conflito e a quebra do dírefto de todos os seI .. :dores •
civis e milrtares - terem o mesmo reajuste. e necessário manter o texto atual, neste
parti~Jar. Até porque, se de fato, como alega o Relator, é abundante, poiS o termo
"servk:lores· já incluiria os militares. mais motivo há para manter o texto atual, espeClalmente
se levarmos em conSideração a proposta contida na retrocrtada PEC n' 338/96.

d) Alterar o inciso XItI do art. 37:

"Art 37...

XItI - é vedada a vlnculaçilo ou equiparaçáo da quaisquer espécies
remuneratórias para o efailo de remuneraç/lo da pessoal do s/llVÍÇO público.
exceto quando para assegurar isonomia de retnbuição para ca1J]05 da
aúibuições iguais ou assemelhedos. na mesma esfera de governo."

Embora a redllÇilo proposta para a parte iniclllJ, vedando a equiparllÇilo OU
vinculaçio de quaisquer espécies remuneratórias - e não apenai de vencimentos. seja
positiva. à medida que impede vincu\açõel entre gratilicaçõel devidas a CllfllOI distintos. a
supressão da parte final do inciso é negativa, pois afasta a possibilidade de vinculaçllo ou
equiparação (que somente pode dar-se mediante lei) para dar cumprimento ao principio da
isonomia. A presente emenda visa. assim. preservar a rlldação original, referente ao
principio da Isonomia. jã que n/lo mais existirá o atual § l' do art. 39.

e) Incluirnovo inciso. no art 39. § 1'. com a seguinte redação:

"Art.39••..

§ 1· ...

IV - isonomia de mmuneraç40 para cafJ}OS de alJibuiçiles iguais ou
assemelhadM, do mesmo Podar ou entre setVidoms do4 PocJems executivO.
Legislativo e Judiclario. ressalvades as vanlllgen$ de carálllr individual e as
da cenlt&rindenizatório relativas 11 natufDZII ou tocai de treb31ho. "

A redação proposta pelo Relator visa minimizar o impacto da supressão do
principio da isonomia. Pam tanto, propõe Clilérios a sorem obselvados na flXllÇilo doa
vencimentos. Caso venham a _ observados de maneira unffonne. estaria assegurada a
isonomia. indilfllamente. Contudo, a chance de que isso venha a ocorrer é mlnima, pois 01
flllloreo poIiticol pesam sempre muito mais do que OI dados técnicos na fixac;io cID

ramuneraç6es. Por isso, é necesoãrio inciuir no art. 39. § l' do Substitutivo inciso que
resgate o principio da isonomia, em seu verdadeiro significado, que é o de assegurar
'saIáIio igual a trabalho igual", como prevê a Dedaração Universal dos Direitos do Homem.

f) Alterara alinea "b" do inciso li do art 39:

"b - o adicionai ou prtlmio da produtividade. em valornão superior a emquenta
porcento sobre o vencimento."

A não fixação de limite máximo para os adicionais de produtividade poderá
dar ensejo' a que. por melo desta vantagem, sejam mantidas ou instilUidas tabelas de
vencimento excessivamente baixas. A prálica atual demonstra que. sem um lim'e. taiS
gratificações tendem a se tomar excessivamente relevantes na composição remuneratória,
e quanto maior o seu valor. menor a condição de que, efetivamente, sirvam para retribuir a
produtividade, que é variável em função de razões divelUS, desde as de ordem Institucional
até as de ordem individual. Das cerca de 30 categorias do serviço público federal que. hoje.
percebem vantagens a mula de produtividade, a quase totalidade dos seus servidores as
percebem em seus valores máximos. em percentuais de até 800%. o que demonstra. de
falo. que têm natureza de vencimento e caráter permanente. ou seja, não são devidas
realmente a mulo de prêmio ou incentivo. A vedllÇilo de adicionais de produtividade em
percentuais eleVados obrigaria 85 tabelas de vencimento a serem mail realillas,
especialmente no tocante ás carreiras meihor remuneradas, refletindl>'so esta mudança
sobre o anu6nio, que passaria. de fato. a reftelir uma valorização da antigüidade e de
experi6ncia no serviço público. É importante assegurar, ainda. que taiS adicionais de
pnxiutivldllde nAo sejam devidos apenllS aos selV!dores quando em atividade, mllS que se
Incorporem aos proventos da aposentadoria, a fim de preservar a aposentadoria com
pmventos Integrais. A justilicativa de que na inatividade n/lo hã produtividade não pode
servir de pretexto, uma vez que. durante toda a sua vida funcionai, o sorvidor· pela própria
eaHneía de lua função - mantém-so produtivo, e em decorrência deste fato é que adquire o
direito a n/lo sofrer perda ao se aposentar.

Quanto áquelel que jã se tomaram inativos. a regra proposta pelo RelaIor
acabaria com a paridade entre estel e os ativos, ou seja. não fariam jus às novas
vantagens que viessem a ser instituidas a muJo de produtividade. Isto penaIizlíria
gravemente equeles que passaram ã inatividade, pois n/lo fariam jus a vantagem que •
estivessem no serviço ativo - ser4heo-ia devida em função do caráter de g8lHll'Mdade da
vantagem. Haveria, assim, caráter punitivo na passagem pera a aposentadoria, juslilicando
se odiola diactimlnllÇilo que o texto constiluclonal em vigor abomina e que. na discussão de
PEC n' 33195, foi rechaçada pelo voto desta Casa.

g] Allerar o IOciso /ti e o § 5" do art 39:

"Art 39....

/li - qualquer incorporaçãó aos vencimentos dos servidores públicos. bem
como àS pensões. seja a que titulo for, ressalvados o adicional por tempo de
serviço e as parceJlJ5 de natumza pelllJanenle ou habitual. observado o art
37,XleXIt.

§ 5". As vantagens a que S8 mfere o alt 7", IX e XVI e 39. b, c e d deixarão
de ser percebidas quando cessa[8m as condiçóes que lhas deram causa.

salvo quando integrarem. em caráter pelllJanente ou habitual. a remuneração
do cargo efetivo. "

A proposta do Relator é aitamente prejudicial ao servidor púbiico. atingindo
também os inativos É que. á medida que permite a instituição de vantagens que não
possam ser incorporadas. especialmente o adicional de produtividade e as gratificações por
função comiSSionada, extingue o direito do inativo á paridade com o ativo:- E. para o ativo,
extiOgue o diretlo á aposentadoria integral, já que determina a cessação do pagamento
"quando cessarem as condições" que dão causa ao pagamento da remuneração, afastando
inteiramente o principio da irredutibiiidade. que decorre da habtlualidade e permanênCIa do
pagamento das parcelas remuneratórias.

A instrtuição desta regre pode acarrelar redução de remuneração na
passagem para a inatividade. caso. por exemplo. das gratificações de chefia percebidas por
longo período de tempo. s.uação amplamente amparada pela Jurisprudência. É necessário
evitar a acumulação de vantagens, mas a incorporação. em certos casos, é necessária,
espeCialmente para que se impeça. por melo desta regra. a pura e simpies extinção do
principio da Irredutibilidade e do dllf!ito á aposentadoria com proventos integrais. Esses
proventos. para serem Integrais. devem ser· calculados com base na remuneração integral
do seMdor. ,nciuidas as parceles de natureza permanente ou habituai. como as
gratificações de produtividade. dentre outras..

Além disso. o inciso preposto peio Relator trata o termo "servidores públicos"
como inciuindo os inativos. quando selV!dor público é somente o ativo. Esta mudança
constttuClonalizana a cobrança de contribuições dos inativos para custeio de
aposentadorias, operada inconstitucionalmente por meio de medida provisória editada peio
PreSidente da República•.

h) Alleraro § 90 do art. 39:

"Art. 39 ...

§ 90. Lei da União. dos Estad04. do Disúito Federal e dos Municipios
discipiinará a aplicação dos recursos provenientes da economia com
despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação. para aplicação no
desenvolvimento de programas de qualidada e produDvidade. treinamento e
desenvolvimento. modemização, reaparelhamento e racionalização do
serviço publico, inclusive sob a fOlllJa de adicional ou premio de
produtividade."

A redação do parágrafo é conflitante com a dada ao art. 39, 11. "C'. que veda a
instituição de 9ratificação de pnxiutividade - prevê o "adicional ou prêmio" de produtividade.
Para dar á proposta precisão concetlual, é nacessaria a alteração proposta,
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i) Suprimir o § 10 do art. 39, constante do art. fiO do Substitutivo,
acrescentando, no aIt 22 do Substitutivo o seguinte inciso ao § 1· do aIt 173
da CF:

·Alt.173. ...

§ 1·. '"

VI • A cessão de seus servidores para a administração direta e Indireta.
sendo a remuneração page integralmenie peio órgão ou entidade
requisitante. em qualquer caso.'

Além de constitucionalizar desnecessanamente norma de carater infralegal, a
redação proposta pelo Relator poderá trazer graves prejuízos e inconvementes ã
administração direta. cerceando a cessão de servidores entre seus órgãos. Até 1991. o RJU
da União fixava o õnus do pagamento para o requlsrtante. Além de irraCional ~ já que, em
qualquer caso, trata~se de servidores pagos pelo Iesouro - esta regra seNlU como
instrumento para cercear o requisItado a abrir mão da remuneração do órgão de ongem.
aceitando apenas a remuneração do cargo comissIonado. em murtos casos com redução
salarial. A partir de 1991, a regra mudou, passando a valer apenas quando a cessão se dá
de uma esfera para outra (União para Estados ou Muntcipíos), ou para empresas estatais.
Caso seja aplicada novamente, poderá se repetir a situação, impedindo que os servidores
possam ser aproveitados em outros órgãos mediante a requisição, já que os órgáos
requisitantes serão inibidos pela necessidade de ressaltir o cedente. Se a intenção do
Relator é a de evitar que a requisição de servidores possa prejudicar a profissionalização da
administração pública, a melhor forma seria remeter esta disposição para o art. 173, de
modo a que a restrição se aplique somente às requisições de empregados de empresas
e5lalais, que por natureza têm vinculação mais restrita dO que a dos servidores públicos da
administração direta, autàrqulca e fundacional. .

j) Alteraro § 7" do alt. 57:

7.· Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente
deliberará sobre a matéria para a quai foi convocado, podendo se, paga, a
titulo indenizatório, ao seu inicio, uma única parcela em valor igualou inferior
ao do subsIdio mensal."

Na forma proposta pelo Relator, o dispositivo é inócuo, apesar do objetivo
aparentemente moralizador. Se visa impedir abusos no pagamento de "ajudas de custo~ a
titulo de convocação extraordinária, não alcança o objetivo Intentado. pois não limita o
número de parcelas indenizatórias a ser pago. O problema não é o seu valor. cada parcela
de ajuda de custo ~ no caso do Congresso Nacional - corresponde exatamente ao valor do
subsidio mensal. A quantidade de pancalas pagas, no enlanto, é que permite que sejam
pegos até 19 subsidios anuais, conforme o número de convocações e ajudas de custo
correspondentes. Cada convocação extraordinária permite o pagamento de duas parcelas
de ajuda de custo, uma no começo, outra no final da sessão extraordinária. Para evitar.se
esse problema, é necessário estabelecer o limite de parcelas a serem pagas a cada sessão
extraordinária.

I)Suprimir o alt. 18 do Substituiüvo, que altera o aIt 135 da CF.

A proposta de substituir o alual art. 135 implica em dois problemas:

a) atribui à Defensoria Pública competência extravagante. já que o órgão e
destinado à defesa dos necessitados, situaçáo que pode ou não ser a dos usuános de
serviços públicos;

b) suprime a regra que assegura às carreiras jurídicas Isonomia de
vencimentos.

A presente emenda visa afastar estes problemas. mantendo o atual art. 135,
a fim de preservar a isonomia entre as carreiras Juridicas. sem atribuir. também, à
Defensoria Pública, encargo que não deve ser a ela dirigido. Até porque esta instituição,
passados ano anos da vigênCia da atual Constituição, não con~eguiu ainda instituCionalizar·
se e obter o apoio material do poder público para que possa deSincumbir·se de suas já
elevadas funções, o que é causa de graves preocupações para todos os que desejam ver
supridas as necessidades dos menos favorecídos no que toca á sua defesa em Juizo.

m) Aiterar a redação dos segUintes dispostiVos:

1- no afl 2" do Substitutivo, o afl. 27, § 2":

'§ 2". O subsIdio dos Deputados Estaduais será fixado em cada legislatura,
para a subseqOente, pela Assembléia Legis/aUva, na razão de, no méXimo,
setenta e cinco par cento daquele estabeleCido, em espêcie. para os
Deputados Federais, observedo o que dispiJem os arts. 37, X, XI, XII, 39, §
6',57, § 7", 150, li, 153,1/1 e 153, § 2.·,1.'

11- no art. 2" do SubsUtutivo, o art. 28, § 2·:

'§ 2"..O subllldio do Govemedor. do lflc9i1ovemador e doa Secretário. da
Estado será fixado em cada legisietura, para a .ub.eqOente, por lei de
iniciativa da Assambiéia Legislativa, obHrvado o qtNI dispiJem os arl. 37, X.
X/aXII, 39, § 6',150,11,153,1/1, e 153, § 2",1'-
1/1. no art. 2·do SubsUtutivo, o art. 29, Ve VI:

:V - sub.ldio do Prefeilo, do Viee-Prefefto e dos Secretllnos Municipais fixado
por lei de iniciativa da Cãmara Municipai, em cada legislatura, pera a
subseqOente, observado o que dispõem os .arts. 37, X, XI e XII, 39, § 6', 150,
li, 153, 111 e 153, § 2.·,1'-

"VI- sub!lldio dos Vereado",slixado por lei de iniciatiVa da Cámara M('nicipa/,
em cada legislatura, para a subseqoente, na razão de, no maximo, setenta e
cinco por cenlo daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Estaduais, observado o que dispIJe o arl. 37, X, XII, 39, § 6', 57, § 7", 150, li,
153, /11 e 153, § 2.·,1.'

IV - no art. 6' do Substitutivo, os incisos VII e V/II do aIt 49:

"VII -lixar idãntico subsidio para os DepuradOS Federais" os Senadoms, em
cada legisiatura, para a subsequente, observado o que dJSpCMm o. arts. 37,
X eXI, 39, § 6', 150, li, 153, /11 e 153, § 2.·, I:

V/II - fixar para cada exerelcio financeiro o subsidiO do PreSidente e do Vice
Presidente da República e dos Ministros de Estado, observudo o que
displJem os arts. arts. 150, li, 153, 1/1 e 153, § 2.·, I e, no caso dos Mimstros
de Estado, também o que d/piJem os incisos X e Xi do art. 37.'

V - Suprimir. no aIt lOdo Substitutivo, o inciso XV do art. 52 e incluir, no ,;.
6' do Substituilivo, alteração ao aIt 48 da Constituição, aditando-se a ao,.
artigo o seguinte inciso:

·Alt.48....

XV - fixação, para cada exercicio financeiro, do subsidio dos Ministros do
Supremo Tribunal Federai, observado o disposto no aIt 96. li".

A presente sugestão visa manter o texto constítucional atual. no que se refere
á periodicidade dos reajustes a serem concedidos aos membros de Poder e agentes
políticos. A atual Constituição veda que os membros do Poder Legisiativo possam ter suas
remunerações aumentadas no curso da legislatura para a qual foram eleitos; por 4 anos,
têm direito apenas aos mesmos reajustes gerais concedidos aos demaiS servidores. Já os
membros do Poder Executivo podem ter suas remunerações fIXadas anualmente. a cada
exercicio financeiro, observada a necessária isonomia que deve haver entre níveis
hierârquicos de cada Poder, ou seja, a equivalência de remuneraÇÕes que servem de teto
remuneratório em cada caso. Finalmente. os membros da magistratura podem ter suas
remunerações alteradas por lei, obedecldo o teto remuneratório do STF. cujo valor deve ser
equJvalente ao dos subsidias dos pal1amentares e â remuneração dos Ministros de Estado.

A proposta do Relator rompe este equi1lbrio. Permite a legISlação em causa
própria, e suprime a competência do Congresso Naoiçnal e dD. Judleiáno. atnbulndo ao
Senado a fOOlÇão da remuneração dos Mlnilrtros do STF, por proposta do Presidente da
República, a qual passa a ser o teto remuneratório. Ora, como o teto pode ser a qualquer
momento alterado por lei, assim como as remunerações dos agentes políticos. fica
tohIImente aberto o caminho para um tratamento privíregiado, ferindo até mesmo a
moralidade pública. Contraditoriamente. submete a remuneração do PreSidente da
República ao teto de remuneração, ou seja, o Presidente da República não poderá ganhar
mais do que seus subordinados, os Ministros de Estado. caso a estes seja atribuída
equivalência com os Ministros do STF, teto ao qual, todavia, não estariam subordinados,
como propõe o Relator, os dirigentes e servidores das empresas estatais "Iucrabvas".

É necessário preservar a lógica e coerência do sístema atus!. admmndo-se,
no entanto, a nova regra proposta de fIXação das remunerações em parcala única.

ni Aiteraro arl. 24 do Substitutivo, dando-ihe a seguinte redação:

"ArI. 24. Fica acresCido oseguinte artigo ao texto da ConstitUição Federai:

'247. A União, os Estados, o Distrito Federal e os MUnlcipios disciplinari!io
através da leis os consdrr:ios públicos e os conv~niosde cooperação entra os
entes federados, aUlonzando a gestão as.ociada de serviços públicos, bem
como a transtemncia lotai ou parcial da encargos, seNlços. pessoal e bens
essenciais à conUnuidade dos serviços transferidos.'

Apesar de positlva a inciusão de artigo na ConstitUição dlsclplin; do a
descentralização das ações de govemo por meiO de convênios e consórcios entre as várias
esferas, ela vem em prejuízo do atual art. 241, que assegura a isonomia entre os delegados

de policia de carreira e as demllis carreiras jurídicas. Para preservar ambas as regras •
isonomia dos delegados e disciplina dos convênios para descentralização - é nacessario
que se aiteno o art. 24 do Substitutivo, de modo que, ao invés de aiterar o atulli art. 241,
determine a inclusão de novo artigo na Constituição, com o conteúdo proposto.

o) Aiteraro aIt 28 do Substilub7vo:

"Art. 28. O montante dos descontos previdenciãrios que incidiram, durante a
vida funcional do servidor. sobre gratificações e vantagens não incorpotáveis
aos vencimentos por força do disposto no alt. 39, IJI da Constituição Federal
ser.fhe-ão ressarcidos, na fonna da lei, que poderá detenninar sua
compensação com as contribuiçlJes qua vierem a ser devidas ao sistema de
previdéncia social.'

A proposta do Relator parte do pressuposto de que devam ser isentas de
contribuição as parcelas não incorporáveis - necessanamente de natureza transitória ou
indenizatória. No entanto, o problema original (a redação dada ao art, 39, § 5·) precisa ser
sanado para que não se trate equivocadamente parcelas habituais ou permanentes como
não incorporáveis. Em qualquer caso, havendo parcelas não incorporáveis sobre as quais
.tenha incidido, em qualquer momento da vida fundon,;! ....... ~rvidor, contnbuição
Pnevidenciária, esta contribuição deverá ser ressarcida.

p) Altemro aIt 29 do Substitutivo:

'Art. 29. A lei que instituir a po/lfica remuneratdns disporá sobre as vantagens
incompatlvels com o disposto no alt. 39, 11 da Constituição Federal,
preservadas as parceles de gratificação pelo exeroicio de cargo em comissão
incorporadas até a promulgação desta Emenda e assegurada a percepção, a
Ululo de vanta~m pessoal sujeita aos reajustes gerais, das cJiferenças
individuais, se hower. entra o total da remuneração percebido pelo servidor
na data da promuJgsção desta Emenda e o vator ",suitante da implantação
de polilica remunel1ll6ria, observado o disposto no aIt 37, XI e XII, e 39, §
~. .-

Embora no Substítuito apresentado á Comissão o Relator tenha superado
grande parte dos problemas verificados na sua redação anterior, o dispositlvo ora
emendado permanece problemático. Remete inteiramente á lei ordinária disciplinar sobre o
que ocorrerá com as parcelas atuais - se serão incorporadas ou eXtintas, e.!..,m qU!~
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momentos - assegurando a irredutibilidade nominal das remunera~s. No entanto,. refere
se ao art. 37, XI e XII, e § 6" do ar!. 39, o que significa, na pnitica, que. pode~ haver
redução, ainda que com o pmpósito de moralizar o sistema remu~no, mediante a
sujeição desses valoles ao teto remuneratório ou ao subteto fixado em lei..

Para evitar dilvidas quanto à forma de tratamento dessas p~las,

entendemos ser necessário explicitar que se converterão em vantage nominal, bem a.ssl.~ ~
forma do seu reajuste futuro, ou seja, as revisões gl!lllis anuais, cujo percentual InCld1t3
sobre as parcelas excedentes.

N.S Contrato da GastA0

Dar ao § fl' do art 37 a seguinte /&dação:

"§ fl'. A autonomia g9ffJnclaJ, orçamentária e IInanceira das entidades da
administração indireta poderá ser ampiiada mediante contrato a ser IIrmado
entra administradores e o poder público, que I9nha por objeto a fixação de
metas de desempenho, cabendo à lai disporsobre:

a) Oprazo de duração do contrato;

b) as critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidades dos dirigentes;

c) o grau de autonomia, inclulda a dispensa do cumprimento de obrigações
legais ou regulamentares de caráter geral, resguardados os princIpias e
dispositivas constitucIonais e a fiscalização exercIda pelos órgãas de controle
externo e ínfBmo. "

A presente sugestáo visa dar redação mais precisa ao conteúdo e escopo
dos contrates de gestão. O c6ntrato de gestão, em primeiro lugar, deve ser firmado entre a
admInistração direta ~ governo w e a administração índireta, pela própna natureza destes
entes da Admimstração Publica. Foi exatamente por força da forma como a administração
direta. passou, a partir de 1985, especialmente, a.se relacionar com taís enti?8des. em face
das dístorçães provocadas pela gestão excessivamente autõnoma ccornda a partir da
edição do Oecreto-Iei n° 200/6-7, que se tomou necessário criar condições para que possa":,
atuar com vistas a objetivos, metas e finalk:lades ajustadas em contratos de gestão. E
necessário assegurar às entidades da Administração Indireta que não serão cerceadas por
meio de decisões pollticas, restrições à sua gestão, controles de tarifas e preços, ou
poIIlização na sua gestão.

essas Inedidas, adotadas ao longo dos últimos 20 anos, contribuiram para o
sucateamento das estatais e para que se tomassem de complexa administração,
prejudicando a sua atuação mais do que benefICiando a sociedade á qual deveriam oferecer
os seus serviços. A nossa proposta, neste aspecto, é assegurar às estatais e outras
entidedes da administração pública indireta condições operacionais mais ágeis,
resguardados, no enlanto, os pnnciplos constitucionaIs e o controle interno e externo so~re

os seus atos, por meio da flexiblização do atendimento - por prazo certo, na forma defimda
em lei complementar e mediante contrato de gestão - de exigênCias legais de caráter geral
estabeleCIdas pela adminstração direta em relação à administração indirelll.

W.7 estabilidada a limite do gasto com passoal

a) Alterara "caput" do art 41:

Art. 41. Silo estáveis após três anos de efetivo exerclcio as servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em vitude de concurso público.

Nilo se justifica a elevação do prazo de duração do estágio probatório para cinco
anos. O prazo de cinco anoa permrte que o servidor esteja á merce do titular ou chefe por
prazo murto prolongado, posslbiiitado "derrubadas" de não estáv"'. em periodo. de troca de
governo.

Com a fixação deste prazo, astaramos retrocedendo cerca de 60 anos, aos
primórdios da organização da administração pública em nosso pais, pois desde 1934 a
estabilidade ê constituCionalmente assegurada ao servidor concursado para cargo efetivo
após dois anos de efetivo exercicio.

b) Alterara inciso 11I e § 4° do art. 41:

"Art. 41... _____

11/- por insuficiéncia de desempenho no exerclcio de suas funções, mediante
procedimento de avaliação regular e periódica, ao cabo de processo
administrativo especifico, sImplificado, em que S6J8 assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

§. 4° Como condição para a aquisição da estabilidade. é obrigatória a
avaliação especIal de desempenho. conciusiva, por comissão mstitulda para
essa finalidade, com a partiCIpação de representantes dos servidores e dos
usuános. de cuja decisão cabera recurso administrativo. ;sam efeito
suspensivo. na forma da lei.

A proposta do Relator não inova quanto à espécie de demissão que prevê, já
que se trata da constitucionaJização da demIssão por desídia, prevl!!:ita ~a legIslação. No
entanto. e necessaria prever o processo administrativo, a fim de posslbll'ltar a defesa do
servIdor cUJa insufiCiência de desempenho seja apurada e dê causa à demIssão. Trata-se
de uma demonstração de que efetivamente a sociedade nao aceita a idéia de que o serviço
público não deva ter o seu desempenho aferido de maneira objetíva, de ~odo a permitir a
premiação dos bons e a punição dos maus servidores. Acolhemos. tembem. a propost~ ~e

constituClonalização da norma estatutária que determína que antes de findo o estagio
probatório seja o servidor submetido a avaliação conCiúsiva pela efetivação no cargo, desde
que se assegure, tarnbêm. a participação e o controle do usuário sobre esse processo,
afastando-se a mdevida sujeíção do servidor à decisão da maior autoridade do Poder a que
pertença o servidor. proposta pelo Relator.

cJ Alteraras §§ 2" e 3" do art 41:

"Art. 41 .
§ 2° Invalidada por sentença Judicial a demIssão do servidor estável, se'/lele

reintegrado, e o eVentual ocupante da vaga recondundo ao cargo de origem.
sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade, com remuneração proporcIonai ao tempo de serviço, desde
que não inferiora clnquenta porcento da remuneração total.

§ 3" ExUnto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável
ficará em disponibilidade, com remuneração proporelonal ao tempo de
serviço, desde que não inferior a cinquenta por cento da remuneração total,
até seu edequado aproveitamento em outro cargo

O Relator acolhe integralmente a proposta do govemo, que Implica em a~torizar

a disponibilização de servidores estáveis com remuneração proporcional. E uma
salvaguarda que - caso o governante não queira ou nâo possa demitir os estáveiS - terá o
condão de produzir efeito semaihante, permitindo a redução do gasto com pessoal. A
experiencia do governo Col/o(, em 1990, demonstra que, com proventos proporcionais. o
servidor fica refém do govemante, que poderá destruir setores inteiros da administração
pública sob a justificativa de redução de gastos com servidores "desnecessarios". A fim de
impedir-se isso, é necessório - caso acolhida a regra da disponibilidade sem proventos
integrais - fIXar-se como limite mínimo de remuneração do servidor em disponibilidade o
pagamento de 50 % do que receberia, tomando mais parcimonio"" esta regra.

di Darao 'caput" do art 169 a seguinte redação:

"Art 169. A despesa com pessoal ativo e IMÚVO da União. çios Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios não podera exceder os limiles e.tabeleCldos
em lei complementar•..

A redàção proposta pelo Relator implica em q"e a lai complementar (atual Lei
Complementar nO 82195), em vez de prever um limite global par esfera de governo. deverá
prever limrtes por Poder, ou seja, estipular uma "fatia do bolo" para o gasto com pessoal.
Isto poderá ser extremamente negativo para os ôrgàos qU13 têm necessidade crescente de
elevação do gasto, como os do Poder Judiciário.e do Executivo. e bom para os órgãos do
Legislativo, cujo quadro e necessidades de recursos não aumentam na mesma proporção
que a recerta ou de acordo com o cresdmento da população ou a demanda por serviços
públicos

e) Alterar o inCiSO iI do §:Y' do art 169, suprimindo a expressão "cujos cargos
não forem essenclels à administração pública"

Ao prever a demiSSão dos servídores sem estabilidade e não concursados como
uma das estapas necessárias no processo de ajuste. a proposta do Relator abre. no
entanto, exceção que toma letra morta esta regra. O trecho que propomos supnmlr permne
um elevado grau de discrícionariedade, abrindo caminho - caso mantido o inCISO 11I, que
prevê a demissão dos servidores estáveis - à demissão dos seNldores concursados,
estáveis, que não sejam "essenciais-, ou que sejam menos "essenCÍais~ da que aqueles nâo
concursados. mas protegidos por quem os nomeou.

f) Alterara § 4° do art 169:

"§ 4°. Se as medidas adotadas com base no parágrafo antenor não forem
suficientes para atingir o Ilmae fixado na lei complemeniar referida neste
artigo, o servidor estàJ;el poderá perder o cargo, desde que aprovado. por
Conselho de Gestão doa Serviços Públicos a ser consbtuldo no ámblto da
União, dos Estados, do DF e das Munlctplas, composto majoritariamente por
representantes eleitas da sociedade, plano de redução ou reestruturação de
quadros e de redução de despesa, assegurada a reintegração, pelo prazo de
5 anos a contar da data da demissão, aos ex~servidQres concursados que
tenham sjdo objeto da demlssAo autorizada neste inciso, em caso de
admissão para cargo, emprego ou função de mesma natureza;

O parágrafo que sugerimos alterar encerra conteúdo aitamente problemático. Na
prática, flexibiliza inteiramente a regra da estabiiidade, pois permrte a demissão do servidor
estável por excesso de gasto. E, ao contrário do que parece, esta regra não tem prazo rIXa.
Se tivesse, estaria como disposição transrtória. Na verdade, o prazo durante o qual serà
permitida a demissão de estáveis é o prazo fixado em lei complementar - que poderá ser
sempre mudado ou reaberto por nova lei complementar federal que artere a Lei Rna
Camata. Isto implica que, sempre que se produzir, por força das Circunstàncías, um quadro
de "crise financeira- dos Estados e Municípios, poderá ser reaberto o prazo para demissão
dos servidores estáveis, comprometendo inteíramente o pnncíplo da estabilidade. E sem
que, ao contrário do que previa a proposta inicial, qualquer categoria de servidor esteja, a
priori, protegída disso. Finaimente, os critérios para seleção dos demis"veis será fixado em
lei ordinária, caso a caso, que definirá também a forma e gradação da indenização a ser

paga. A presente emenda visa' assegurar, caso haja expressa necessidade de
demissão de servidores estáveis, que esse processo seja autonzado por um colegIado
deliberativo, composto por representantes da sociedade, a partir de um diagnóstico que
indique onde devem ser reduzidos os quantltalívoa de servidores, assegurando-se, além
disso, a reintegração aos demitidos durante o prazo de Cinco anos.

1V.a Empr.... estatais

ai Alterara redação do inciso XX/ do art 37 para a segUinte:

"XXI - resulvados as casos especificados na leglsjação, as obras, serviços,
compla5 e alienações da administração serão contratadas mediante
{JfOC4SSO de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos oa concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pSf/am&nto, manlklas as condiçljes efetivas da proposta, nas termos da lai, o
qual soment& permitirá as exigências de qualificação técnica e economica
1ntispen5ávei$ li garantia do cumprimento das obrigações."

A proposlll do Ralator, combinada com a redação do art. 22, XXVII e com '
ar!. 173 teni o efeito de "tIexibilizar" o regime de compras e contratações das estr
liberando-as de atendar aos principies da igualdade de condições e de requsltios par
previstos naste inciso. As empresas ficarão sujeitas apenas ás normas gerais, dWerenc.
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das aplicàveis à administração direta, autárquica e fundaclonal, ferindo-se o pnnclpio maior
da impessoalidade.

que a União somente pederá repassar os valores que atualmente já rcpo'5sa. vc,'tfndú o
acréscimo de recursos.

VOTO EM SEPARADO DA BANCADA 00 PARTIDO DDIOCRÁTlCO
TRABALHISTA· PDT

Em visla do exposto, os signatários desta Declaração de Voto expressam a
sua díscordância com atuaJ processo de emendamento constitucional relativo á
Administração Pública, dada a sua superlicialldáde e incapacidade de conduzir aos
aperfeiçoamentos requeridos pejo Estado de Direito Democrático e á construção de um
serviço público efetivo e democrático, Nosso voto, isto posto, será pela ReJEiçÃO DA
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N' 173/95, 'asslm como do su~utivo que
lhe foi oferecido pelo Nobre Relator, propugnando os signatários, em nome do Partido dos
Trabalhadores, peio aperfeiçoamento da matéria, no curso de sua tramMç.ão, por meio de
todos os instrumentos regimentais Válidos, em especial das sugestões retro dGscritas.

b} Suprimir o af/iga 4" da SubstitIJlivo, que propõe aileraqiJo 80 art. 38 da
Constitl.Iição Feá8raJ

A a1teraçAo proposta pelo Relator pode redundar em preJulzo para os
empregados das empr...... estatais que exercem mandato eletivo, Aexpressio "servidores
público" constante do "caput" atual do art. 38 também atinge esses servidores (servido",s
lato sensu), mas com a nova redação eles passarAo a nAo ter garantia constitucional de
afastamento temporário para exercer o mandato, relltando apenas a garantia da CLT (art,
472), Além disso, a nova redação, combinada com a nova redação dada aos incisos X e XV
do art. 37, deixa um "buraco negro" em relação aos mil~ares da ativa que venham a se
afastar para exercer mandato. Para evitar esses riscos, é necessária a supressiJo da
~ção ao art. 38, mantendo-se o texto atual da Constituição,

c} Allaroro inciso 11 do art. 173:

"li • sujaição ao regi;na jurídico próprio das empresas privadas, inclusiva
quanto às obtigaçOOs trabalhistas e ITibutálias;"

A proposta do Reiator submete as empresas estatais ao regime das
empresas privadas, quanto ás obrigações civis e comerciais, Esta redação tem, na verdade,
o condiio de tomar possrvef a falência das estatais, sem uma discussão mais profunda do
que isso representa. Hoje, a Lei das S/A veda a falência das estatais, e isso em face da
natureza dessas entidades como instrumentos de execução de políticas públicas por parte
do govemo, Igualar as estatais ás empresas privadas significa submetê-Ias a regras que
silo, no Iim~e, estranhas ás suas finalidades, afastando todo e qualquer tratamento, quando
a própria Constituição reconhece a necessidade de um regramento especifico para
discipUnar as relações da empresa púbfica com o Estado e a SOCiedade, dada a sua função
e valor social como patrimônio publico.

d) Alteraro inciso /li do alt. 173:

"/li • normas gerais de licitação e contrataçao de obras, aelViços, compras e
alienações, obaelVada o disposto no alt. 37, XXI;"

Sala da ComISSão, n 1"ol'3ló
--__. ".t.:, .}'-"< ~

Deputado Marcelo Deda
PT-SE

iJ~~IW, ~~v
Depul~llF~

Deput~~ Valente
PT-SP

T~~~L'l,-J!
I T~rDa~el

Deputado Wala/miro Fioravante
PT-R5

A redação proposta pelo Relator é problemàtica, à medida que as empresas
estatais, embora sujeitas a normas gerais de licitação, não estarão expressamente
subordinadas ao pnncípío expresso no íncíso XXI do art. 37. Suas normas gerais serão.
portanto, mais brandas e flexíveis que as da administração direta. autárquica e fundacional,
sem que se saiba. exatamente, até que ponto essas difer~nciaÇóes produzirão efeitos, É

necessàrio expressamente prever que tais entidades estejam sUjeitos ao pnncipío da
Igualdade entre os liertantes. conforme dispôe o IOCISO XXI do art. 37, independentemente do
grau de f1exlbllízaÇáo a ser definido na norma legal. relativamente aos prazos. processos.
recursos administrativos, casos de inexibilidade ou dispensa de licitaçóes e critérios para
habddação dos concorrentes,

IV,9. Fundo de Assist4ncia Financeira ao DF

Dê-se, ao art. 1" da Subsfftutiva do Relatar. a seguinte rêdaqao, e altere-se o
alt. 25 do Subaliluwo, na forma a segUir:

"Art. 21. Compel9 à União:

XXII • execu1ar os serviços de polícia marítima, aeroportuáriua e dto) fronteira;

XXVI • prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execw.:ão de
serviços públicos. por meio de fundo especifico, na forma da lei."

"Art, 25. Fica instituldo o Fundo de AssistênCia Financeira ao Distrito
Federal, com o objetivo de assegurar assistência financeira ao Distrito
Federal, cujos recursos serão aplicados na manul9nçlo e expansão das
aÇóes de saúde e educação do Distrito Federal.
Parágmfo único. A lei especificará as recertas a serem carreadas ao Fundo
de que trata este artigo, assegurado, alé a sua entrada em vigor, o
financiamento dos serviços de educação e saúde do Distrito Federal pele
União, segundo as regras em vigor na data da promulgação desta Emenda:

A proposta do Ilustre Relator da PEC n' 173/95 de substituição do atuai inciso
XIV é imprópria. pois deixa sem amparo na CF a competência da União relativa á
organização e manutenção da policia federal e da policia rodoviária federal. Fica sem
previsão na CF, também. a responsabilidade sobre a manutenção da polícia civil e militar e

.do corpo de bombeiros do DF, Em vista da manutenção do § 4' do art. 32, onde se
mantém a exígência de lei federal para dispor sobre a ulUização, pelo Govemo do DF, de
suas instituições de segurança, pressupõe-se que tais órgàos continuariam tom da
administração do DF, No entanto, se fosse o caso de deÍXar de ser competência da Uniáo
organizar e manter a polícia do DF, não podena continuar essa polícia a ser uma policia
sob controle da União, mas apenas utilizada pela DF. E. se .Ia não é uma policia do
Governo do DF. mas utilizada por ele, deve ser mantida a redação alual quanto á
organização e manutenção como competência da União.

Alêm dISSO, a cnação do fundo para aSSIstência financeira ao DF não deve
depender de lei complementar, O Fundo pode ser imediatamente insllturdo, por meio de
dispositivo de Emenda (substJtuindo-se o art, 25 proposto pelo Relator), a exemplo do que
ocorreu com o Fundo Social de Emergência (Emenda Constitucional de Revisão n' 1/94),
cabendo à Lei tão somente definír suas fontes de receita e finaUdades, A redação proposta
no art. 25, na sua forma atual, poderá trazer prejuizos ao DF, em face das necessidades da
admínístração local e do creSCimento da demanda por serviços nas áreas de saúde e
educação, em especial. Isto porque a proposta apenas assegura a manutenção dos atuais
compromissos financeiros com a prestação desses serviços por parte da União. Vale dizer

I. Relatório

Encammhada ao Congresso Nacional pelo PreSidente da Republica, em J3 d,~

agosto de 1995, atraves da Mensagem n" 886 , a Proposta dc Emenda à
Conslltulção n" 173, de 1995 que "modifica o Capitulo da Administração
Pública, acrescenta normas às DispOSições ConstituCIOnaiS Gerais e estabelece
normas de transição" , consoante o art. J02 do Regtmento Interno da Câmara dos
Deputados foi preliminarmente analisada na Comissão de Constituição, Justiça e
de Redação. quanto à sua admissibilidade. ou seja, a aferição sobre a existência
de dispOSItivos que, nos termos do art, JO J. II do RICO. propusessem a abolição

da Federação, do voto direto. secreto, universal e periódico, da s~p!!rnÇàolt!os
Poderes e dos direitos e garantias individuais.

Contra o voto em separado do PDT e de outros partidos d~ oposiçào que se
manifestaram pela inadnússibilidade da PEC 173/95 , a mesma iai considerada
admitida , com a redação resultante das oito emendas saneadoras apresentadas
pelo ilustre Relator, Dep, Prisco Vianna, em polêmica e demorada votação que
em muito extrapolou o limite regimental de cinco sessões destm1do pelo caput
do art, 202 do Regimento Interno à anàlise da CCJR ,

A posição do PDT e demais partidos de oposição ~m vom pela
inadnússtbilidade da PEC 173/95 deveu-se ao fato de existirem em seu cOlpo
gravissimas violações ao principio da independência e hannonia dos Poderes
previsto no art, 2" da Constituição Federal, ao principio da isonomia inscllipido
no capu/ do art. 5', no § 1° do an, 39, inciso IV do an, 3°, inciso XXX do art, 7'
todos da CF. ao princípio da impessoabilidade inserido no capu/ do art, 37 da
Constituição Federal e, também. inúmeras violações aos direitos mdividuals dos
servidores, que, como bem prescreve o § 2" do art, 5" da ConstItuiçào Federal,
mIo estão circunscritos aos setenta e sete incisos do art. 5" da CF. Dentre as
violações aos direitos individuais podemos mencionar a extinção do regime
jurídico iutico, do direito à irredutibilidade de remuneração, do direito à
estabilidade após dois anos de efetivo exercício, e dos direitos adquiridos,

Há que se registrar a apresentação, ainda na CCJR, de "r':ordo" [lelos pnrtidQS
que compõem a bancada governista - que nada mais era q'Jo uma emenda
modificatIva travestida - figura absolutamente antrreglmentaI. jú que a PEC
estava em fase de votação naquela Comissão. fase que não adnutd n1~S nÕrU1Ufi11

emenda. Mencionado acordo, na versão dos governistas, tinha o escopo de
apresentar a1b'UllS critérios supostamente objetivos que norteariam a demissão d,~

selVidores por excesso de quadros.

Na verdade. o acordo antiregimemal foi wn artificio uttlizado paro diminuir as
resistências de alguns parlamentares da base governista em aprovar um cheque
em branco para os atuais governantes, e viabilizar a aprovação na CCJR dos
dispositivos que, na prática, quebram sem nenhwn outro critério, al5m da mera
vontade dos administradores de plantão, a estabilidade dos servidores publi,;os.



04238 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Fevereiro de 1997

Tanto e verdade que o "acordo" ~ra um engodo que as suceSSIvas versões de
esboços de substitutiVOS apresentados pelo Relator da ComIs,,;h Especial. Dep.
Moreira Franco, não contemplavam seu texto.

~p~s . esta l1U"b~lenta tramitação n~ CC.m,. a PEC n° 173-A, ,te 1~95~:
mstitlllda COlll1ssao EspeCial para analisar o mento da mencIOnada proposIção. A
ela foram apresentadas 61 (sessenta e uma ) emendas.

O" Relator da PEC n' 173-A, que "modificaio capitulo da Administração Púbilca,
acrescenta normas às Disposições Constitucionais Gerais e estabelece normas de
transição" - Reforma Administrativa, Dep. Moreira Franco, apresentou na
sessão de 10 de julho de 1996 da Comissão Especial destmada a proferir parecer
à mesma, Substitutivo à proposta original do Presidente da Republica.

A primeira questão a ser considerada na tramitação na Comissão Especial diz
respeito à inclusão, pelo Relator, de inilmeros dispositivos novos que alteraram
significativamente a proposta original sem que tivessem sido submetidos ao juiZO
prévio de admissibilidade pela CCJR. Este aspecto foi colocado com
brilhantismo pelo ilustre Dep. Prisco Viarma que, em fundamentada questão de
ordem demonstrou quais dispositivos foram insendos e quais as normas
regimentais violadas.

Não temos duvida sobre a pertinênCia deste questionamento O ar!. 202 do
Regimento Interno dispõe com clareza sobre a competência da Cormssão de
Constituiçào, Justiça e de Redação na análise da admissibilidade das propostas
de emenda à Constituição. O § 2' do mesmo dispositivo , por seu turno, prevê
que a Comissão EspeCial deve cingir-se á analise do merito. Neste sentido, a
alteraçào substancial da PEC mediante a inclusão de diversos dispositivos novos
constitui-se em grave violação ao processo de julgamento de admissibilidade das
propostas de emenda à Consllluição normatizado pelo Rel,>imento Interno e pelo
texto constitucional .

Lamentavelmente, o PreSidente da Comissão. utilizando arl,'llmentos regImentais
bastantes questionáveis. indefenu mencionada questào de ordem

Melhor sorte mereceu o Dep. Alexandre Cardoso ao ver defendas duas questões
de ordem formuladas com o objctivf) de supnmir do texto do SubstitutiVO do
Relator. dois dispositivos que, contranando deCisão mClal da CCJR, que haVIa se
manifestado pela inconstitucionalidade dos mesmos, foram reinseridos pelo
Relator no sentido de suprimir a competênCia do Congresso Nacional em se
manifestar, caso a caso. na cnação de estatais e de. subsidiárias das mesmas.

Posteriormente. em tllmultuada sessão do dia 19 de agosto de 1996, foi defendo
requenmento de representantes do PMDB que pleiteavam o encerramento da
discussão. quando apenas dez parlamentares hav1am se pronuncmdo. O maIs
grave. no entanto. ~ que estes parlamentares haVIam se pronunCiado sobre um
texto que não mais eXIstia Já que o relator. acolhendo sugestões. pnnclpalmente

da bancada governista, alterara significativamente seu Substitutivo, se\!l::
expressar qualquer justificativa.

Assim, discutiu-se, ao longo de várias sessões, um texto superado, anacrônico, e
cerceou-se o legítimo direito dos parlamentares em deliberar sobre o texto
definitivo do Relator, já que acolhido o mencionado requerimento.

Este é o relatório.

n. VOTO

Análise do Substitutivo do Relator à PEC n' 173/95 apresentado na
Comissão Especial • POR OUE O PDT É FRONTALMENTE
CONTRARIO AO SUBSTITUTIVO A PEC ~' 173-A, DE 1995, DE
AUTORIA DO DEPlITADO MOREIRA FRANCO (PMDBIRJ1?

Elencaremos, a seguir, os pontos mais obscuros, contrários ao interesse publico.
que motivam nosso posicionamento absolutamente contrário ao Substitutivo do
Relator, Dep. MoreIra franco.

I. C~ncurso Público

O Relator afirma ter preservado o concurso público Iart. 37, 11 da CF) como
única forma de inl,'Tesso na administração publica. eliminando a espúria figura do
processo seletivo publico previsto na proposta original do Governo FederaL

No entanto. a redação proposta pelo relator a este dISPOsitivo, contida no art. 3°
do Substitutivo. prevendo que o concurso observará a natureza e complexidade
do cargo - o que é óbvio - nos termos da lei, abre margem para que a lei

estabeleça reqUIsitos menos ril,'Ídos que o concurso publico para investidura em
cargo publico. Aliás, esta era a intenção oril,'ÍI1al do Governo Federal com a
adoção do processo seletivo público.

Portanto. contranamente ao aftrmado no parecer do Relator. o objettvo principal
do processo seletIVO publico de mitigar o rigor do concurso publico está mantido
no Substl!utlvo,

2. Estabilidade

Diferente do afirmado no parecer. o Subslltutlvo do Relator quebra.
efetivamente. a estabilidade dos servidores publicos.

Há que se deixar bem claro, e reforçar o que diversas vezes foi mencionado ~~
debates nesta Comissão, que o conceito de estabilidade na atual Constituição
Federal não é um conceito rigido, visto que pode ocorrer a perda de cargo
mediante sentença judicial transitada em julgado e processo administrativo em
que seja assegurada ao servidor ampla defesa.

As lúpóteses de improbidade e desidia, como requisitos á perda do cargo, já são
tratadas na Lei n' 8,112, Regime Juridico Único dos Servidores Públicos.
Bastava, pois, um apnmoramento dos mecanismos operacionais do processo
administrativo ou, no máximo, uma reformulação da lei ordinária, sendo
despicienda qualquer alteração do texto constitucionaL

Não foi assim que entendeu o Governo Federal nem o Relator.

o primeiro aspecto a ser apreciado na proposta do Relator é o que diz respeito á
perda do cargo por insuficiência de desempenho prevista no art. 41, § I', m,
com a redação proposta pelo art. 7° do Substitutivo. São suscitadas várias
duvidas a esta hipótese de perda do cargo. Quais serão os critérios adotados na
medida que inexistem indicadores que afiram o desempenho da quase totalidade
dos servidores? Quem serão os avaliadores ? Os chefes imediatos, ocupantes
temporários de cargo em comissão, preenclúdos politicamente por pessoas
despreparadas e via de regra sem qualquer compromisso com a administração
publica?
Certamente esta modalidade de perda do cargo de servidores concursados e
estáveis prestar-se-á ao arbitrio e às perseguições.

A demissão por excesso de quadros, aparentemente eliminaiia do texto do relator
aparece na redação proposta ao art. 169 § 3° da CF pelo art. 21 do Substitutivo
do Relator. Neste dispositivo está previsto que no caso da não adaptação aos
parâmetros estabelecidos na Lei Complementar n' 82195 a União, Estados e
Municípios deverão:
a. cortar em 20 % as despesas com cargos em comissão (é desnecessária a
inclusão desta regra no texto constitucional já que os cargos de confiança são de
livre proVImento);

b. demitir os não estáveis, o que já é permitido pela Constituição em vigor;

c. estabelecer em ato normativo motivado de cada um dos Poderes, vale dizer,
em Ullt mero decreto, em uma mera resolução, em lima mera portaria. os
critérios para demissão dos servidores esmveis.

Percebe-se, pois, que no que conceme à demissão por excesso de quadros~
posição do Relator resume-se, efetivamente, a prever que ato normativo
estabelecerá critérios (ninguém supõe quais sejam) para demissão de servidores
estáveis e concursados, dando, mais uma vez, margem ao arbitrio. Instatrra-se, a
era da quebra da estabilidade por decreto. De que valerão os concursos públicos
então, a postura independente e consentánea com o interesse público se a
qualquer momento o servidor concursado, estável, recrutado sob a égide do
principio da impessoalidade, pode ser sumariamente demitido?

Quebra-se, assim, a estabilidade dos servidores públicos em todos os níveis da
federação, possibilitando a politica de terra arrasada. A cada novo governo
mwúcipal, estadual e federal, os servidores que não se submeterem aos
administradores de plantão, serão sumariamente demitidos e engrossarão a horda
de desempregados do setor privado, que prolifera desde a implantação do Plano
ReaL Aqueles que resistirem ao massacre. terio que se contentar com salários
irrisórios.

Esta discussão não pode ser travada já que o reliltor, na undécima hora, sacou da
manga do colete "sugestão" dos líderes governistas no sentido de alterar a
redação original -que já era catastrófica,' pois previa que os critêrios seriam
estabelecidos em lei ordinária· e prever a demissão por decreto. Como discutir a
matéria se a discussão foi encerrada lruculentamente pela aprovação de
requerimento de autoria dos representantes do PMDB ~
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3. Contrato de emprego público na administração direta, autárquica e
fundacional

o contrato de emprego público previsto no inciso IX do art. 37 da Cf nos termos
do art. 3" do substitutivo, constitui-se numa das mais perniciosas inovações
introduzidas pelo relator.

Por este novo regime, podem ser providos tanto os empregos públicos como os
cargos públicos, já que o mesmo aplica-se à administração direfa e indireta.
Prevê a submissão deste novo regtme às normas do concurso público mas
elimina urna série de direitos dos que possuem relação estatutária com o Estado,
como p.ex., o direito a estabilidade, a aposentadoria integral, á sindicalização, ao
direito de greve. etc.

Desta forma, cristalina se toma a intenção do relator de que, a partir da
promulgação do seu texto -admi:indo que o mesmo não sofra alterações neste
ponto - todos os cargos publicos sejam preenchidos com base nesta nova
modalidade. já que a mesma suprime uma série de direitos.

Ademais, a atual redação do inciso IX do art. 37 prevê a contratação temporárià:
por excepcional interesse público, é o caso das contratações para realização de
censos e de campanhas de multivacinação. Com a alteração preconizada, abre-se
mlha esta lacuna na administração de pessoal na administração pública.

4. Índices diferenciados de reajuste para servidores civis e militares

o PDT é frontalmente contrário ao Substitutivo, também, porque o Relator
retira da Constituição vedação expressa de tratamento individualizado aos
militares, admitindo, inclusive, indices diferenciados de reajuste,
desconsillerando lutas históricas dos servidores públicos pela unificação do
tratamento aos civis e aos militares.

Esta interpretação é possivel pelo fato do relator ter suprimido do inciso X do
ar!. 37 da Constituição federal, nos termos do art. 3" do Substitutivo, a
expressão " entre servidores públicos civis e militares" logo após a expressão
"sem distinção de índices".

A expressa previsão de tratamento Isononnco no texto constitucional era a
garantia dos servidores civis de que nãp seriam preteridos em face dos servidores
milítares na época do reajuste. Sua supressão suscitara várias polêmicas de
interpretação e abrirá brechas para tratamentos diferenciados e discriminatórios
entre militares e civis.

5. Teto remunerntório

o relator ao estabelecer, no inciso XI do art. 37, com a redação conferida pelo
art. 3" do Substitutivo, o subsidio de Ministro do Supremo como teto milximo de
remuneração aos servidores federais, estaduais e munIcipais. desprezando
vantagens de natureza indenizatória e relativas ao tempo de serviço, a ser
aplicado desde a promulgação da emenda (art. 31 do Substitutivo l, viola de uma
só vez o direito adquirido dos servidores, a independência e a harmonia dos
Poderes, e o pacto federativo.

o texto atual da Constituição Federal é preciso ao estabelecer como paradi!,'111as
milximos de remuneração em cada Poder a percebida pelos tltulares do
respectivo Poder. Assim, nin!,'llém pode receber, no nivel federal, no Poder
Executivo. Legislativo e Judiciário, maIS do que, respectivamente, os Ministros
de Estado, os membros do Congresso Nacional, e 'os Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Esta fórmula preserva o principio da separação de Poderes.

Referido principio caracteriza-se, segtmdo o festejado constitucionalista Jose
Afonso da Silva. pela independência orgânica de um Poder com relação ao outro.

isto é. a ausência de meios de subordinação e a plena liberdade na organizaçãO.
dos respectivos serviços. Como falar em independência orgânica e ausência de
subordinação se a estrutura remuneratória de um Poder fica condicionada a
remuneração milxima de outro Poder?

Também o pacto federativo resta preservado com a fónnula constitucional hoje
vigente, em que os tetos nos Estados e Municipios são parametrizados pela
remuneração dos Secretários Estaduais e Municipais, Deputados e
Desembargadores. Não se invade, desta forma, a autonomia administrativa dos
entes federados. diferentemente do preconizado no Substitutivo do relator.

Ademais. ao prever qu~ o teto remuneratório aplica-se também aos proventos de
aposentadoria. percebidos cumulativamente ou não, o substitutivo desestimula o
aposentado a prestar novo concurso público. gerando a perda de preciosos

quadros da administração pública que aliaram.. ao longo dos anos. capacidade e
experiênCIa.

6. Irredutibilidade de subsídios e vencimentos

o relator estabelece, no inciso XV do art. 37 , nos termos do art. 3" do
SUbStitutiVO, a irredutibilidade de subsidios - total da remuneração - de juizes,
parlamentares, e ministros de Estado, e a irredutibilidade de vencimentos 
menor parcela da remuneração - dos servidores públicos.

Sabe-se que os vencimentos são a menor parcela da remuneração dos servidOres.
As gratificações constituem -se em parte significante de sua remwleração, assim,
houvesse efetivo interesse em impedir a repentina queda na remwleração dos
servidor. queda esta que trana consigo 1:'l'aves. repercussões nos compromissos
assumIdos " no bem estar de sua familia, o relator propugnana pela
irredutibIlidade da remuneração do servidor e não apenas de seus vencimentos. O
tratamento que o POT detende aos ser>ldores comuns é o mesmo que o relator
destina aos tltulares dos Poderes.

Trata-se. pOIS. de discrimmação odiosa que certamente viabilizara, em futuro
bastante próxImo. como ja se prenuncia pela declaração de ocupantes de cargos
do prunelro escalão do Governo. maIs especificamente no âmbito do Ministério
da Admirustração e Reforma do Estado. p. ex .. a redução da jornada de trabalho
e a redução da remuneração. a disponibilidade com remuneração proporcional
ao tempo de serviço, dentre várias outras fórmulas macabras que intencionam
achatar a remuneração dos serndores públicos diferentemente do tratamento
confendo aos titulares dos Poderes.

7. Aposentadoria dos servidores públicos

Dentre as 40 (qIWenta ) inovações introduzidas pelo Relator na sessão realizada
em 19 de agosto p.p., sob-e as quais não havera qualquer possibilidade de
questionamento e discussão, encontram-se dispositivos - art. 40, inciso n, com a
redação dada pelo art. 6° do Substitutivo, e art. 93, inciso VI, nos tennos do art.
14 do SUbSlItulIvO - estabelecendo regras para a aposentadoria dos servidores
públicos (aposentadoria compulsória aos setenta e cinco anos proporcional ao
tempo de contribuição - art. 6" do Substitutivo, art. 40. li da Cf) e para a
aposentadoria dos Juízes (aposentadoria com proventos integrais aos trinta e
cinco anos de serviço , após dez anos de serviço público e cinco anos na
magistratura - art. 14 do Substitutivo inciso VI do art. 93 da Constimição
Federal).

Referidas inovações no substitutivo revestem-se da mais absoluta inoportunidade
pois é de todos sabido o fato de que tramita no Senado Federal a PEC nO 33-A
que dispõe especificamente sobre a previdêncl3 social geral dos trabalhadores e
dos servidores públicos.

Ora, como pretender antecipar uma discussão e uma deliberação (nliIl1
instnunento totalmente inapropriado, a PEC da Reforma Administrativa) que
ainda esta sendo travada no Senado Federal ~

É regra corrente de hermenêutica juridica a prevalência de dispositivo especifico
sobre norma geral. Desta forma, a discussão na Câmara dos Deputados pode
resultar inócua caso o Senado Federal delibere diferentemente 30bre a mesma
matéria. já que a deliberação da Câmara Alta tera precedência pois dar-se-ã no
âmbito da discussão do tema especifico. qual seja, sitema de previdêllcia social e
não. genericamente, como ocorre na Câmara dos Deputados. sobre reforma do
aparelho de Estado.

8. Eliminação da licitação nos negócios realizados pelas estatais

Uma dos mais graves pontos contidos no substitutivo do relator é a eliminação,
com base na redação conferida pelo art. 3° do Substitutivo do relator ao inciso
XXI do art. 37 da ConstItuição Federal. da exigência de liCitação nas transações
a serem realizadas pelas empresas publicas e SOCiedades de economia mista.

Estas entidades estatais exploram diretamente a atIvidade econômica quando
necessário aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, movimentando vultosas somas de recursos em seus negócios (obras.
serviços, compras e alienações l. São as empresas' que atuam no ramo das
telecomunicações, petróleo, energia elétrica, correios e telégrafos, mineraç~

etc.

A ConStituição de 1988 veio por freios aos negoClos escusos realizados
anteriormente por algumas estatais e suas subsidiárias , impondo que todos os
órgãos e entidades, :Ia .administrà<;ão direta e indireta, se submetes~em ao
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processo licitatório. objetivando preservar o patrimônio e assegurar que,
oferecidas condições idênticas aos interessados. o contrato a ser firmado pelo
poder público fosse sempre o mais vantajoso. Nesse sentido foi editada a Lei nO
8.666/93 - Lei das Licitações. posteriormente alterada pela Lei 11" 8.883/94, que
regulamentaram o inciso XXI do art. 37 da CF.

Argumenta-se que a flexibilização na condução dos negocIas das estatais é
imperativa visto que com a quebra dos monopólios institniu-se um novo quadro
onde as estatais têm que competir em igualdade de conduições c('m as empresas
privadas e, não houvesse a possibilidade de livre contratação. as estatais estariam
fadadas ao fracasso e à extinção.

Seria. sem dúvida, mo forte nrgumento caso as administrações de todas as
entidades fossem sérias e comprometidas com o interesse público. Contudo. não
é esta a realidade da administração pública brasileira, fundada no fisiologismo,
na malversação. na barganha política e na indicação política de cargos de
presidência e diretoria destas entidades. Estão claros em nossas memórias, as
negociatas. favorecimentos. superfaturamentos. verdadeiras demonstrações de
descaso com o dinheiro público, existentes na história recente da administração
pilblica brastleira. O argumento era o mesmo, ou seja, a liberdade era ingrediente
fundamental a conferir competitividade e eficiência ás estatais.

A eficiência e a competitividade de uma série de empresas estatais derrubam este
argumento. pois, mesmo com as amarras da legislação. obtiveram e obtêm
desempenhos superiores aos de empresas privadas que atuam nos mesmos
setores.

Ademais, é sempre oportuno lembrar que a mencionada lef,>islação de licitações
prevê uma série de brechas à regra geral da licitação. São inúmeras as hipóteses
de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Assi'll, somos obrigados a concluir que as estatais que atuam com um minimo de
racionalidade técnica obtêm. mesmo com a legislação "restritiva" das (icitações.
resultados que demonstram que a eficiência e a eficácia não são alcançáveis
apenas pelas empresas privadas. Entendemos que a quebra do principio
Iicitatório propiciará a malversação de recursos públicos e trará mais ônus do que
beneficios à administração pública brasileira.

São estas, portanto, as razões que nos impõem o posicionamento contrário\;j:, .
fim da exigência das licitações para as empresas estatais.

9. A íneristência de efetivo Controle Social do Estado

o relator propõe, no art. 3° do substitutivo, alterações à redação do § 3° do art.
37 da CF prevendo, através de lei, a participação do usuário na administração
pública direta e indireta. O inciso I do pará!lrafo mencionado dispõe que os
usuários serão ou'(jdos na formulação das politicas públicas bem como prevê a
participação dos mesmos em órgãos colegiados cujas decisões lhe digam
respeito.

Estas propostas. no que concerne a lUll efetivo controle do Estado por parte da
sociedade são, de todo, insuficientes. As principais criticas que fundamentam
esta conclusão são as seguintes:

a) os usuários são apenas ouvidos na formulação das politicas públicas, ou seja,
não possuem poder deliberativo e não interferem nas etapas posteriores das
políticas públicas, já que não está prevista a participação na implementação e
nem na avaliação das mesmas; não há explicitação, nem ao menos indicação, de
que forma eles serão ouvidos na formulação das políticas;

b) existe a previsão da participação dos usuários, através de órgãos colegiados.
sem contudo explicitar sua composição, se paritária (mesmo nO de representantes
do governo e da sociedade) ou não;

c) o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. instituido
pelo § 2° do art. 39 da CF, com a redação do art. 5° do substitutivo do relator,
não prevê em sua composição a participação de representante·s da sociedade,
sendo exclusivamente composto por servidores designados pelos respectivos
Poderes, ou seja, apenas por técnicos do governo;

d) este Conselho é apenas consultivo tendo sua atuação limitada à apresentação
de recomendações.

Assim. o relator, ao criar conselhos meramente consultivos na administração
pública. sem poder de deliberação e real poder de intervenção no processo
decisório por parte da população, inviabiliza. na prática. a efetiva participação na
formulação, implementação e avaliação das politicas públicas, desperdiçando
grande oportunidade de promover profunda transformação no Estado brasIleiro.

10. Contratos de gestão na administraçào direta

o relator estabelece no § 8° dó art. 37 da CF. com a redação conferida pelo art.
3° do substitutivo, a autonomia gerencIal. orçamentária e financeira dos orgãos e
entidades da administração direta. A despeito do relator não ter explicitado na
redação do dispositivo em tela sua natureza. trata-se da constitucionalização da
figura do contrato de gestão na administração pública brasileira. Nada teriamos a
opor à incorporação ao texto constitucional desta modalidade de gestão, não
fosse a sua esdrúxula extensão aos órgãos da administração direta.

Todas as experiências nacionais e mternacionais de aplicação do contrato de
gestão cmgem-se às entidades da administração indireta. ou seja, empresas
estatais que exploram diretamente a atividade econômica por questões de
segurança.social ou por relevante interesse coletivo.

Estes contratos caractenzam-se pela ampliação da autonoll1Ja das empresas do
Estado. tendo por contrapanida, sua gestão fundada em resultados
objetivamente definidos.

Apesar da inexistência de previsão deste tipo de contrato no texto atual da
Constltuição Federal. várias são as experiências de adoção do conrrato de gestão
na a,lrninistração pública brasileira. das qUais destacamos o caso da Vale do Rio
Doce e da Petrobrás.

o que nos causou espanto. por sua absoluta unpropriedade. bem como por
flagrante contradição conceItual. foi a extensão deste tipo de contrato aos órgãos
da administração direta ( secretarias. departamento; e seções dos Mimsterios)

Estes órgãos sào caracterizados por sua estreita subordinaçãO ao titular do
Ministério e constituem-se em engrenagem de mn mecanismo uno e indivisivel
de formulação, implementação e avaliação de politicas públicas. Como admitir a
autonOll1Ja, nmna estrutura absolutamente interconectada. que possui o mesmo
objetivo?

A formulação. tal como se encontra no substitutivo caminha no sentido oposto a
mtegração das políticas públicas afins. suscitando uma incompreensivel e
inacenáve! fragmentação e feudalização das politicas públicas.

Assim, utilizando-se como exemplo o Ministeno do Trabalho. admita-se que a
Secretana NaCIOnal do Emprego, .adotando o contrato de gestão. torne-se
autônoma das demais Secretarias que compõem o Ministeno. ESla medida
Impediria a fomulação e Implementação de mna politica orgànica que arnculasse
a formação e qualificação profissional, a intermediação de mão de obra, l.i
relações de trabalho e a saúde e segurança do trabalhador. Ao invês de unir
esforços para viabilizar a consecução de objetivds comuns adotar-se-ia o método
da individualização e da especialização. que certmnente geraria inflexões. lapsos
insuperiiveis ao atingimento dos objetivos.

Esta concepção do contrato de gestão para a administração direta era agravad3,
em face da redação da alínea "d" do § &0 em discussão, pela burla ao principio do
concurso público. já que nestes contratos haveria regras especificas de
contratação temporária de pessoal sem a exigência de concurso público.

Felizmente este dispositivo foi suprimido pela última versão do substitutivo do
relator. No entanto, permanece a possibilidade, preVIsta na alínea "c" de que a
remuneração dos servidores dos órgãos ou entidades que adotem o contrato de
gestão sigam regras próprias. o que, juntamente com o fim do principio da
isonomia. gerará infindáveis distorções na estrutura remuneratória de um mesmo
ministeno, secretaria, ou departamento.

Assim, lUll servidor que atua nmn departamento de lUlla secretaria que adota o
contrato de gestão pode ganhar mais pelo desempenho de uma mesma atribuição
que lUll companheiro, servidor de outro departamento, vizinho de porta, qne não
o adote.

lI. Supressão da isonomia

o relator ao conferir redação completamente diversa da atualmente '~xistenle ao
§ 1° do art. 39 da CF. consoante o art. 5° do Substitutivo. elimina da Carta
Magna o principio isonômico a ser aplicado aos servidores de um m'~smo Poder
ou e~tre os Poderes. Referido principio objetiva estabelecer. em lei. que os
vencimentos de cargos iguais ou assemelhados deveriam ser iguais. .

T~ata-se. sem dúvida, de um complexo objetlvo a ser alcançado. Várias foram as
distorções remuneratórias e:<istentes na administração pública antes de 1988,
gerando Impactos negatlvos na motivação do servidor e na qualidade dos
selVlços prestados, que o legislador constituinte viu-se obrigado a ele~llf C'
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principio isonômico relativo a remuneração dos servidores da administração
direta ao SIaIUS de texto constitucional.

Muitos eram os exemplos de repanições onde o desempenho de cargos idênticos
011 assemelhados suscitava remunerações completamente distintas. Era a
verdadeIra anti-política de recursos hwnanos.

Ora, este complexo quadro que ensejou o posicionamento do constituinte~
isonollÚa não pode ser utilizado para justificar o seu fiç:t. Não ha dúvida que o
trabalho de cotejamento e avaliação das carreiras e cargos existentes é árduo.

Algumas medidas foram tomadas no âmbito do Poder Executivo buscando a
racionalização da estrutura de cargos e salários. bem como no âmbito dos demais
Poderes. Chegou-se a instituir cOllÚssão tripartite com representantes do
Executivo, Legislativo e Judicilirio com a intenção de se formularem regras que
visassem implementar, na prática, o comando constitucional.

O ponto de contato entre as medidas adotadas, a despeito de todos os obstáculos
surgidos, era a perspectiva isonôllÚca. Esta era a grande meta a ser atingida. Sem
ela, retoma-se o ponto inicial pré-Constituição de 1988, onde vigorava a
completa irracionalidade e a ausência de paradigmas remuneratórios.

Adem:us. a alteração proposta pelo relator, no art. 3° -do substitutivo, ao atual
inciso XII do ano 37 da CF que assegura que os vencimentos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos do Poder
Executivo, complementa o quadro de eliminação do principio isonôllÚco como
instrumento indispensavel a racionalizar a política de recursos hwnanos da
administração pública.

Por acreditar num papel de destaque a ser desempenhado pelo Estado na
superação das imensas desigualdades existentes em nosso pais. e por entender
que a política remuneratória é wna das principais vertentes para a valorização do
servidor, ponto fundamental para a revitalização do serviço público, o PDT se
opõe á idéia de supressão do princípio isonômico do texto constitucional.

12. Eliminação do Regime Jurídico Único

O relator ao alterar totalmente a redação do caput do art. 39, elimina da Cana
Magna o regime jurídíco lmico, que, pelo texto atual for:un ou deveriam ter sido
ínstiuídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para os servidores
da administração direta. autarquia e fundações.

Pretendia o legislador constítuinte com o regime jurídico único que os entes
federados instituissem regras gerais a .serem aplicadas aos servidores públicos
que menciona o art. 39 da CF em busca de wna unidade juridica(todos
submetidos a idênticos direitos e deveres, dentre os quais o direito à
aposentadoria integral e o direito á estabilidade), unidade intelectual (formação
especifica destinada a quem se proponha ser servidor do Estado) e unidade
adnúnistrativa (quadro únÍco de servidores para cada esfera da federação).

Trata-se de indispensável diploma na racionalização da relação do Estado c~
seus servidores, aqueles servidores que não possuem uma mera relaçãõ
contratual com o Estado, ou seja aqueles que detenham emprego público, mas
sim, com os servidores que atuem em área típicas do Estado e que com ele
mantenham relação estatutária.

O objetivo confesso em suprimir o regime jurídico único é ferir de morte o direito
à aposentadoria integral dos servidores públicos, bem como llÚtigar seus direitos
como o.direito á estabilidade após dois anos de efetivo exercício.

13. DiScriminação em 'Virtude da idade, do sexo, da cor e do estado civil no
que diz respeito ao ingresso no serviço público e às regras de remuneraçio.

A COllÚssão de Conslituição, Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados ao
analisar a adnússibilidade da PEC nO 173, de 1995, adotou a emenda nO 3 de
autoria do Relator, Deputado Prisco Vianna, que alterou a redação dada ao § 2°
do ano 39 da CF, renumerado como parágrafo único no art. 6° da proposta
originai do Governo.

Adiscussão de fundo que se travou aquela época referiu-se à extensão aos
servidores públicos, através do ano 39 § 2° da atual Constituição Federal, dos
direitos sociais estabelecidos nos incisos do art. 7° da Constituição Federal,
dentre os quais, o estabelecido no inciso XXX, qual seja, "o proibição de
diferença de iSalários, de exercicio defunçõe:s, e de critério de admissiIopor
motivo de sexo, idade, COr ou estado civil"

A proposta original do Governo visava llÚtigar este direito no tocante ao
estabelecimento de criterios de admissão por motivo de idade . A soberana
decisão da CCJR, órgão da Cárnara dos Deputados responsável pela análise da
admissibilidade das propostas de emenda à Constituição, nos termos do art. 202,
cOpul do RICO, manifestada através da emenda n° 3, suprimiu esta possibilidade
reafirmando a necessidade de preservação, na integra, do direito social
insculpido no inciso XXX do art. 7°, extensivel aos servidores públicos.

Ocorre ql.le, para nossa surpresa, o ilustre Relator reinseriu em seu Substitutivo, a
ressalva prevista na proposta original do Governo, e pior, ampliou as res7~lvas,

admitindo a diferenciação no estabelecimento de requisitos de admissão, não
somente no que diz respeito a idade, mas também com relação a sexo. cor e
estado civil.

Constitucionaliza-se, pois. odiosa discriminação, agora ja não mais restrita a
critérios de idade como também a sexo, cor e estado civil. A presente redação
pode suscItar casos bizarros como editais de concursos públicos estabelecendo,
p. e.x., que para o cargo de fiscal da previdência só serão adnútidos candidatos.~
do sexo masculino, para o cargo de especialista em políticas públicas só serão
admitidos os casados e para o cargo de procuradores só serão adnútidos os
candidatos de cor branca.

Por acreditar que o texto da Magna Cana do pais não pode levar a interpretações
absurdas e discriminatórias, a CCJR expurgou da.proposta original qualquer
tentativa de restrição quanto ao direito de acesso aos cargos públicos,
deliberação esta, flagrantemente violada pelo Substitutivo do Relator, com o
qual não podemos concordar.

14. Supressão de competências do Senado Federal na fixação dos limites de
endividamento dos Estados e Municípios

A atual redação dos incisos VI, VII, VIII e IX do an.52 da CF confere papel
substantivo ao Senado Federal no que conceme as operações de crédito e línútes
de endivid:unento da União. dos Estados, do Distrito Federal e Municipios.

Pelos dispositivos hoje em vigor, o Senado fixa os limites globais para c
montante da divida consolidada dos entes federados (inciso VI), dispõe sobre os
limites globais e condições para as operações de crédito interno e externo dos
rnesmos (inciso VII), dispõe sobre os limites e condições para a concessão de
garantia da União para crédito externo e interno (inciso VIII) e estabelece línútes
globais para o montante da dívida mobiliária dos Estados Distrito Federal e
Municípios (inciso IX).

Pretende-se que a intervenção do Congresso Nacional com relação a estas
matérias restrinja-se à aprovação das normas gerais em lei complementar.
prevista no Capitulo Das Finanças Públicas (art. 19 do Substitutivo que
acrescenta incisos ao art. 163 da CF), ticando a cargo do Poder Executivo a
decisão sobre cada caso concreto. Pela proposta do relator, o papel do Senado
Federal, depois de aprovada a lei e ao longo do processo. cingir-se-ia à mera
fiscalização das atividades anteriormente mencionadas.

Trata-se de grave supressão de competências do Poder Legislativo. tendo por
consequéncia o excessivo fortalecimento do Poder Executivo em matéria sensivel
e dinâmica que afeta diretamente as adnúnistrações estaduais e municipais.

Imab'Ílle-se qual será o trat:unento conferido às adhunistrações de
correligionários do Presidente da Repúblíca e aquele conferido aos Governos
administrados por oposicionistas no que conceme a limites, condições e garantias
para o endivid:unenlo interno e externo. É quase cena a reprodução do mesmo
procedi.uento observado na aprovação de emendas e destinação de recurso~
orçamento.

A par da violação do princípio da separação dos poderes, o enfraquecimento do
Senado Federal constitui-se em grave afronta ao princípio federativo, :unbos
cláusulas pétreas, nos precisos teanos do § 4° do ano 60 da CF.

15. Reestruturaçio do Sistema de Segurança Pública

A supressão da expressa previsão de organizar e manter a policia federal,
polícias rodoviária e ferroviária federais, polícia CIvil, corpo de bombeiros e
polícía militar do âmbito das competências da União é um claro sínalizador do
relator da sua intenção de promover profunda reestruturação e até mesmo, a
extinção destes órgãos.

Versão anterior deste substitutivo continha dispositivos que demonstravam sobre
q~~ fund:unentos se erigiria a nova organização do sistema de segurança
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pública onde o direito de greve e sindicalização eram vedados aos seus
servidores. A versão atual (será que definitiva ?), em face das pressões sofridas,
não contém estes dispositivos mas a alteração do inciso XIV do art. 21, contida
no art. I° do Substitutivo, indica que a intenção permanece.

Contribuicões do PDT a uma proposta alternativa de r~forma

administrativa - apresentada sob a forma de emenda substitutiva (emenda
n° 46-CEl - não acolhida pelo Relator

o Partido Democratico trabalhista - PDT, posicionando-se, num primeiro
momento, contrariamente a proposta original do Governo Federal, e agora,
contrariamente ao Substitutivo do Relator, Dep. Moreira Franco, teve a
oportunidade de apresentar sua visão do que seria uma efetiva reforma do
Estado, através da emenda substitutiva nO 46-CE, apresentada na Comissão
Especial, sem que para isto o Estado tivesse que ser desmontado e seus
servidores submetidos a uma situação de perseguição permanente, bem ao gosto
daqueles que in!encionam se apropriar do Estado como se tivessem se
apropriando de um bem particular, com a violação dos mais elementares
principios constitucionais contidos na Carta Magna.

Referida emenda teve o objetivo de apresentar uma proposta alternativa de
Reforma Administrativa à encaminhada pelo Presidente da República sob a
forma de proposta de emenda à Constituição~

Objetivamos identificar os gargalos estruturais da Administração PúblI~
brasileira, propor medidas que levassem à superação ou, ao menos, a
mínimização dos problemas encontrados e demonstrar os objetivos concretos a
serem conseguidos com as medidas.

Ao mesmo tempo reiteramos as criticas à proposta governamental centrada na
visão equivocada de que a tentativa de equacionamento dos graves problemas
encontrados há décadas na administração pública se faria pela supressão de
direitos e garantias individuais dos servidores, afrontando direitos adquiridos e
rompendo o principio da independência e hannonia entre os Poderes
constituidos.

Definicão do Estado como agente econômico

a) Situação atual

• ODÚssão do Estado do papel de indutor de política de desenvolvimento
auto-sustentado.
• Supressão indevida do monopólio estatal em áreas estraté!,>:icas - petróleo,
telecomunicações e mineração.
• Existência de enormes distorções no mercado em prejuízo do
cidadão/consumidor.
• Baixa participação social na gestão das estatais.
• ProDÚscuidade na relação público/privado no

b) Proposta

• Fortalecimento das politicas e mecanismos de controle e mtervenção do Estado
no dominio econômico de modo a fomentar o desenvohimento nacional, a
minimizar as distorções existentes e asse!,'l1Tar a soberania nacional.
• Controle e normatização do monopolio estatal nos setores estratégicos da
economia.
• Repressão ao abuso do poder econômico e de práticas lesivas á concorrência e
ao consumidor.(dumping, trust, preços abusivos e baixa qualidade de produtos e
selVlços).
• Criação do Estatuto Jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de outras entidades do Estado que explorem atividade econômica ou
prestem serviço publico dispondo sobre: objetivos, função social e o papel
empresarial; normas de fiscalização pelo E,tado e pela SOCiedade; constituição e
funcionamento dos conselhos de administração; cntérios de escolha e mandatos
de administradores e gestores: normas que determmem a obrigatoriedade de
declaração de bens pelos admimstradores, bem como facultem aos órgãos
competentes o acesso à movimentação bancária; normas de alienação e aquisição
de bens, de contratação de obras e serviços; e normas de contrato de gestão.

Refaeão atividades-meio! atividades-fim

à geração de empregos e estimulo~
c) Objetivos a serem alcançados

a) Situação Atual

• ,Ú1chamento das atividades-meio e o abandono das atividades-fim,
especialmente as sociais (educação, 'saúde, assistência social).

proteção do

• Promoção da produção, fomento
crescimento do mercado interno.
• Controle do Estado sobre os ~etores estratégicos da economia.
• Rigidas normas regulamentando o mercado, visando a
cidadão/consumidor.
• Maior transparência e controle social sobre a atuação das estatais.

Não se perseguia, com a mencionada emenda., um detalhamento de medidas,
incabível num texto constitucional. Enunciamos normas gerais, mas fundamentais
para dotar o Estado das condições indispensáveis ao desempenho de sua tarefa
precípua de promover o desenvolvimento e a redução do abismo social hoje
existente.

Eram estes os pontos que, ao nosso ver, deveriam ter sido enfrentados.

Reafirmamos, a epoca da apresentação da emenda e agora, o nosso
entendimento de que é inadmissivel tentar convencer a sociedade e a classe
política que a violação da Constituição Federal e de principios básicos do
Estado Democrático de Direito através de emenda inconstitucional à
Constituição, seja a única forma de reformar o aparelho estatal.

Interessava-nos, naquele momento, oportunamente, apontar para os principais
DÓS-eriticos existentes e estabelecer macro-objetivos.

Controle Social do Estado

a) Situação Atual

• Ú1existência de mecanismos que viabilizem o controle social do Estado.

b) Proposta
• Realocação e requalificação dos servidores para atuarem nas atividades-um, na
prestação .de serviços essenciais à aquisição da cidadania como, p.ex,
erradicação do analfabetismo, da' mortalidade infantil, programas de
suplementação alimentar, etc. . . .

b) Proposta c) Objetivos a serem alcançados

• Existência de órgãos colegiados na estrutura de todos os Ministérios com
composição paritária de representantes do Governo e de representantes dos
setores interessados. com poder deliberativo, inclusive no que conceme a
alocação de recursos, elaboração de programas e projetos, mandate fixo e acesso
ás informações do ministério e de todos os órgãos '(tnculados.

• Sistema de informações acessivel a todos os cidadãos em todas as unidact::·" Ja
Federação incluindo dados sobre orçamento, programas e contratos ..J1iis:.
mmistérios, órgãos e entidades vinculadas.

• Distnbuição racional dos servidores privilegiando o atendimento dos cidadãos
em suas necessidades mais prementes que comprometem o pleno exercício da
cidadania.

Avaliacão qualitativa das políticas públicas

a) Situação Atual

• IneXistência de avaliação qualitativa das políticas públicas

c) Objetivos a serem alcançados

• Viabilização de controle social das ações de Estado fundado em efetiva
participação dos cidadãos na formulação, implementação e avaliação de políticas
públicas.

b) Proposta
• Desenvolvimento de programas criticas que viabilizem o dimensionamento do
impacto das políticas, programas e projetos aferindo sua efetividade
econômico-social junto a população-alvo.
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c) Objetivos a serem alcançados

* Avaliar se os indicadores do setor foram positivamente afetados ou ~
embasando a decisão de manter, aperfeiçoar ou eliminar a politica, programa ou
projeto.

PoJitica de Recursos Humanos

a) Situação Atual

* Inexistência de política de recursos humanos que qualifique, estímule e
remunere adequadamente e tenha como contrapartida um melhor. desempenho
dos servidores públicos.
* Alocação irracional dos servidores gerando total insuficiência na prestação de
serviços públicos.

b) Proposta

• Organização de todos os servidores em carreiras com claros critérios de
promoção vinculados a aproveitamento em cursos periódicos de apert~içoamento

ministrados por escola de governo.
• Estabelecimento de indicadores de desempenho por setor e vinculaçá:. .!,
desempenho a mecanismo variável de retribuição (gratificação de desempenh~' .,
todos os servidores públicos. •
* Realocação e requalificação de servidores privilegiando-se a prestação de
serviços públicos na área social e o atendimento direto ao cidadão.. . .
*Manutenção dos direitos constitucionalmente assegnrados (estabIlidade, regIme
jnridico único, concurso público, irredutibilidade de salários, isonomia e não
discriminação para ingresso no serviço públicol.

clObjetivos a serem alcançados

• Constante qualificação e aperfeiçoamento dos servidores públicos.
• Prevalência do sistema do mérito nas promoções.
* Estimulo ao servidor com a perspectiva das promoções e da percepção de
gratificação por desempenho.

* Reversão dos vergonhosos indicadores sociais.

Excesso de cargos em comissão e constante alternância de seus ocupantes

a) Situação Atual

• Existência de número excessivo de cargos em comissão na administração
pública utilizados como moeda de troca na barganha por apoio político gerando.

por consequência, uma total desprofissionalização da administração bem co~
uma atuação inorgãncia do governo.
o Constante alternãncia dos titulares de órgãos e entidades c de todos os
ocupantes de cargos de confiança nomeados pelo titular? desde o Secretário
Nacional, o Diretor de Departamento até o Chefe de SelVlço o que Ie":ll a uma
paralisação sazonal da máquina administrativa bem como à descontmwdade da
ação de governo.

b) Proposta

o Drástica redução do número dos cargos em confiança de livre provimento,
restringindo-os a Secretário Executivo, Secretários Nacionais e Presidentes de
estatais. Os demais cargos passam a ser preenchidos por ocupantes de cargos
efetivos.

c) Objetivos a serem alcançados

• Profissionalização da administração pública. continuidade e organicidade das
políticas públicas.

A alteração do inciso II do art. 37, também contemplada no art. 2° do
Substitutivo, acopla-se à proposta de uma política global de recursos humanos.
proporcionando um estímulo adicional aos servidores públicos.

Ademais ressaltamos a necessidade premente em estabelecer, no texto
constitu~ional, os requisitos para designação de membros da diretoria do
Banco Central e demais instituições financeiras.

É imperioso pur fim ás promiscuas relações entr~ o setor público e o ~etor
•. privado, relações nefastas que ao longo dos anos se mstalaram em todas as areas

do Estado e com muito mais graVIdade, nos cargos de primciro escalão da
instituição responsavel pela gestão da política monetana. tmanceira e cambial do
pais, incluindo a fiscalização e o controle do sistema financeiro nacional.

Estes foram os pontos que fundamentaram a apresentação da proposta d'J PDT
que, lamentavelmente, não obteve a acolhida do relator nos seus pontos
essenciais, ja que o mesmo optou por acatar as oriemações goverrustas de
liquidar com o que resta de bom na administração publica no Brasil.

Conclusão

O Substitutivo à proposta de emenda constitucional em epigrafe objetiva
proceder a significativas alterações no capitulo refereme aadministração pública
para , sob o pretexto de modernizar e tomar mais eficiente a administração
pública em todos os IÚveis da federação. promover demissões em massa e
achatar ainda mais a remuneração dos servidores públicos.

Referidas providências seguem a lógica neoliberal do Governo Federal e vêm se
somar aos nefastos efeitos que a estabilização da economia têm gerado na
iniciativa privaúa como a proliferação do desemprego, a drástica redução da
atividade produtiva e o sucateamendo do parque industrial nacional.

O Substitutivo em questão elege o servidor público como bode expiatório de
todas as mazelas que se acumulam há anos na administração pública. Mais uma
vez o Governo Federal recusa o· eofrentamento das questões estruturais que se
reproduziram ao longo das últímas décadas e que têm contnbuido para a
descaracterização e desqualificação do setor público como. p. ex.: a utilização de
cargos e empregos públicos como moeda de troca na barganha por apoio poli~ico

no Congresso Nacional e a consequente "feudalização" da admlrustração púbhca.
que se caracteriza pela inexistência de uma ação orgânica de governo; a
constante alternância dos titulares de órgãos e entidades responsáveis pela
formulação e implementação de politicas públicas aliada a um número absurdo
de cargos de confiança o que gera, com a substituição do titular do órgão e. pelo
"efeito dominó", de todos os ocupantes dos cargos mencionados. a paralisação
sazonal da maquina administrativa ; o inchamento das allVldades-meio e o
abandono das atividades-fim, especialmeme as sociais: ~ inoperância de
mecanismos de fiscalização e controle dos gastos publicas: 3 ineXIstênCIa de
avaliação qualitah\'a das politicas públIcas. ~ inexlstêr.cl3 de politicas de
recursos humanos que qualifiquem. estimulem e remunerem adequadamente os
setVIdores públicos e promovam sua adequada alocação nos setores mais
necessitados; e o mais grave de todos os vicias, a inexistência de mecanismos
que viabilizem uma efetiva participação dos cidadãos na formulação.
implementação e avaliação de politicas públicas.

Objetivam o Governo Federal e o Relator do Substitutivo, Dep. Moreira Franco
reduzir drasticamente a utilização do concurso público como meio de ingresso no
serviço público, eliminar o regime jurídico único, suprimir a isonomIa, admitir a
possibilidade de redução da remuneração dos servidores, instituIr a
discnminação contra os idosos no acesso a cargos públicos, eliminar a
estabilidade dos servidores públicos por decreto, prever a disponibilidade do
servidor com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e usurP?i;"
competências do Congreso Nacional no que se refere à fixação do montante da~
dividas dos entes governamentais, dentre outras medidas contrárias ao interesse
público.

Agindo desta forma, ou seja, deslocando o eixo da discussão e tentando jogar a
sociedade contra o servidor, o Governo Federal inevitavehneme entra em choque
com a Carta Magna do pais, violando o direito adquirido dos servidores públicos
e outros direitos e garantias individuais, além de afrontar principias que são o
sustentilculo de qualquer Estado Democrático de Direito como a independência
e harmonia dos Poderes, os principias da impessoalidade e da moralidade na
administração pública, o princípío da irredutibilidade dos vencimentos, o
principio da isonomia e o princípio federativo.

O PDT adverte desde já que não assitirá, inerte, a mais esta violação á Leí
Maior. Caso o Substitutivo do Dep. Moreira Franco não seja derrotado nesta
Comissão ou no Plenário das duas Casas do Congresso Nacional, o PDT moverá
todos os seus esforços no sentido de anular as alterações ao texto constitucional
junto ao Supremo Tribunal Federal.

Por todo o exposto, os representantes do PDT na Comissão Especial que
analisa a proposta de emenda constitucional da Reforma Administrativa,
manifestam-se pela rejeição da PEC n" 173-A nos termos do Substitutivo do
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Relator, Dep. Moreira Franco. Caso a mesma seja aprovada,
manifestam-se pela aprovação dos Destaques para Votação em Separado
de Bancada, apresentados em comum acordo com os represeutantes do PT,
PCdoBe PSB.

LEI N° 3.071 DE OI DE JANEIRO 1916.

.()..\-",~.o
de..-o de 1996

. t(PDTIRS)

a (PDTIRO)

CÓDIGO CIVIL.

PARTE ESPECIAL

LIVRO III
Do Direito das Obrigações

PROJETO DE LEI N~ 2.727, DE 1997
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

TÍTULO I
Das Modalidades das Obrigações

Estabelece limite para a aplicaç&o de multa contratual.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 2.667, DE 1996)

CAPÍTULO VII
Da Cláusula Penal

JUSTIFICAÇÃO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

An. 3c Revogam-se as dIspoSIções em contrãno

Brasiha. 19 de aÇJosto de 1996. 175" da Independência e 108~ da

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelsoll A. JobIm

PROJETO DE LEI N~ 2.728, DE 1997
(Do Sr. Aldir Cabral)

·~Art. 52 - ..

LEI!'l' 9.298 ,DE 19 DE AGOSTO DE 19%.
Altera a redação do § 1c do ano 52 da Lei nC

~.078. de 11 de selembro de 1990, que
diSpõe sobre J proteção do consumidor e dá

OUIras providénclas··
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
FaçD saber que o Congresso NaCIOnal decreta e eu sanciono <l seguinte

Lei'
Art )' O § I' do ano 52 da LeI n° 8.073. do 11 ~e setembro de 1990, passa a

VIgorar com a seguinte redação

..................................................................................................~ .

§ 1c As multas de mora decorrentes do inadlmplemenlO de obngações no seu termo
não poderão ser supcnores a dOIS por cento do valor da prestação"

Art. :!eI Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação

Art. 920 - O valor da cominação imposta na cláusula penal não
pçde exceder o da obrigação principal.

RepúblIca

Art. 10 - O art. imico da Lei na 781, de 17 de agostG
de 1949, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 5.110, de 22 de setembro
de 1966, passa a vigorar com a se~inte re?ação:

"Artigo Unico - E instituído o Dia Nacional de Ação
de Graças, que será comemorado, em todo o país, na quarta quinta-feira dCI

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Modifica a Lei nº 781, de 17 de agosto de 1949, com a redação
que lhe foi dada pela Lei nº 5.110, de 22 de setembro de 1966,
que institui o Dia Nacional de Ação de Graças e dá out'ras
providências.

(APEN5E-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.083, DE 1995)

de de 199~1 , '"
~AD~---!.-!~ ~~II(i L/,7 "1

DepUlado Coraucl Sobrinho ,7" <?'-

A multa moratória, presente em praticamente todos O~ contratos

comerciais, ainda obriga o pagamento de 10% do valor inadimplido. Este percentual é

completamente incoerente com o atual patamar inflacionário, poi~ representa cerca de seís

meses de rendimento de aplicações financeiras. É como se a empresa que a aplica

recebesse e colocasse a quantia em uma conta de poupança ou de fundos de

investimentos, e lá deixasse os recursos por quase meiO ano, recebendo, no final, os

rendimentos. Nenhuma empresa pode faz.er isso, pois precisa do seu faturamento para

girar seu negócio, e é absurdo receber, na fonna de multa, um valor equivalente ao do

investimento acima citado como exemplo.
NoteMse que os maíorcs prejudicados são os componentes das

camadas mais desfavorecidas da populáção. Nonualmenle os atrasos de pagamenlos de

contas ocorre entre o final de um mês ~ o recebimento do salário no início do mês

seguinte, por absoluta falta de recursos. E é juslamente nesle período que ocorre a maioria
dos vencímentos.

Nosso objetivo é estender o patamar de 2%, hoje garantido apenas

para os conlratos de fornecimento de bens e de serviços com financiamento, para todos os

contratos civis firmados no futuro.
Sala das Sessões, em

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A multa contratual civil por atraso de pagamento de
obrigação no seu tenuo não poderá excecer a 2% (dois por cento) do valor inadimplido.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sus publicação

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o
art. 920 da Lei nO 3.071, de JO de janeiro de J916, e a Lei nD 9.298, de 1° de agosto de
1996.

o Plano Real proporcionou, como' principal beneficio para a

população brasileira, a queda dos indices de inflação, passando os agentes econômicos a

conviver em urna economia onde conceitos apenas conhecidos de fonna teórica passaram

a fazer parte do dia-a-dia. Mas, muitos dos expedientes que os agentes econômicos

utilizaram durante as várias décadas de inflação continuaram a sa usados, o que
atualmente pode ser caracterizado como abuso.
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mês de novembro, vedado o patrocinio oficial, pelo Estado, dos cultos que
serão particulares das confissões religiosas indistintamente."

Art. 2° - São feriados religiosos, reconhecidos pelo
Estado, somente os dias Nacional de Ação de Graças, comemorado na quarta
quinta-feira do mês de novembro, e de Natal, comemorado no dia 25 de
dezembro.

5.110, de 22 de setembro de 1966, mantém o Dia Nacional de Ação de Grrç~,

retirando da data o seu caráter estatal, para entregá-lo às comISsões religi~ye

ao povo em geral, para que cada qual. a seu modo e fé, comemore a data, sem

as pompas que o Estado patrocina junto a um determinado culto

Gabinete do Depumdo Aldir Cabral

publicação.
Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de SU2

Art. 4° - pogam~seas disposições e ontrário.

S"d~so~J~:- 01997.
'l &.>~- ~ .
ALDIR CABRAL
Deputado Federal

C> PFLIRJ

E mais quer a lei propostá restringir no país os

feriados religiosos, revogando todo e qualquer feriado religioso que premía a

um culto em particular, generalizando os feriados religiosos de todos os cultos

cristãos ao Dia Nacional de Ação de Graças e ao Dia de Natal, sem que se

atribua às respectivas datas sentimentos de exclusividade a cultos particulares,

fato que, existindo atualmente, contraria a consciência de muitos e macula

referidos feriados pois estes se fazem ao arrepio da constitucionalidade

desejável às leis que se cumprem no país,..

JUSTIFICAÇÃO

Os feriados religiosos, que proliferam no Brasil,

geralmer.le se direcionam para atender aos fiéis de um único credo e confissão,

premiando a determinada igreja com a qual o Estado não tem, oficialmente,

vinculo expresso. Refiro-me, em especial. às celebrações devotadas aos santos

padroeiros do Brasil, dos Estados, dos Municipios e, nãó raro, de Distritos, que

paralisam o Pais, como um todo ou parcialmente, constrangendo aos que não

professam a religião a que se destina o feriado e o culto especifico.

Ao par disto, o Dia Nacional de Ação de Graças,

instituido em Lei e patrocinado pelo Estado através do Ministério da Justiça,

não atende aos cultos na sua' generalidade, pois que insiste em premíar uma

única igreja, à qual é deferido o direito da celebração às expensas do Estado,

conforme se verificou em 1996 e nos anos anteriores, onde não se observou,

sequer, o espírito ecumênico do "Te Deum".

Penso que o Dia Nacional de Ação de Graças deva

ser comemorado por todos os credos e confissões, ecumenicamente ou não.
sem que o Estado patrocine o evento e sem quese privilegie uma igreja em

deÍrimento das demais confissões religiosas. Toda e qualquer igreja, em sua

liturgia própria ou ecumenicamente, estabeleceria aquele culto, em data que a

lei fixa, quando será feriado nacional para que todos os brasileiros se unam em

um gesto uníssono de agradecimento a Deus.

Assim, o presente Projeto de Lei, modificando a Lei

n° 781, de 17 de agosto de 1949, com a redação que lhe foi dada pela Ll'\n°

LEI N9 5,110 ,- DE 22 DE SETEMBRO
DE 1966

lrfodijica a redação do artigo único
da Lei n9 781, de 17 de agôsto de
1949, que institui o Dia Nacional
de Açáo de Graças.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Na

cional decreta e eu sanciono a se
guinte lei:

Art. 19 - O artigo único da Lei
n9 731, de 17 de agôsto de 1949. passa
a vigorar com a seguinte redação:

E de se esperar, pois, que o presente Projeto de Lei

seja aprovado com a urgência necessária, pois o mesmo não fere consciências,

enquadra-se em todos os pressupostos de constitucionalidade, é posto na

melhor juridicidade e em boa técnica legislativa.

É ajUstifiração.

Sala dass.~:eL~~:4J'"."" '. de 1997.

./., . {;-r~ ~.

. AÍ.DIR CABRAL
Deputado Federal

PFLfRJ

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 781 DE 17 DE AGOSTO DE 1949

INSTITUI O DIA NACIONAL DE AÇÃC
DE GRAÇAS,

AR7: LíNICO - É instituído o Dia Nacional de Ação de Graças,
que será a 4' quinta-feira do mês de novembro.

*Arl1go (Jlm redaçliodada I'<!/a ''-'1 mim/'ro 5.) 10. de 2:!-9-/9ti6

................................................................................................................

.................................................................................................................

"Al'tigo único. E' instituído o Dia
Nacional de Ação de Graças, que será
a quarta quinta-féira do mês de no
vembro· ...

Art. 29 - Revogam-se as dispbsições
'em contrário.

Brasília. 22 de setembro de .1956;
14[)9 lia rl1dsp~ndência e 78Q da Re
pública.

H. Cf.STELLO BRAMe,",

Carlos lrfedeil'Os Silva
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PROJETO DE LEI N!!. 2.729, DE 1997
(Do Sr. Confucio Moura)

Dispõe sobre o abate, beneficiamento, transporte e
comercializaç!o experimental de fauna silvestre brasileira,
apanhada mediante licença especial.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.153, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10. O poder público deverá incentivar, fomentar e realizar

atividades de pesquisa referentes ao desenvolvimento da fauna silvestre brasileira, a fim de
'aprofundar o conhecimento pertinente e encontrar novas formas de manejo sustentado das

espécies existentes, prevendo sua posslvel comercialização.

Art. 2°. O poder público poderá conceder licença especial para

apenha, pesquisa, manejo e utilização da fauna silvestre brasileira, devendo autorizar
pesquisas iJcnico·científicas em todas as etapas necessárias à geração de conhecimentos

sobre a biologia, manejo sustentado das espécies e sua utilização pelas populações nativas.

Parágrafo único. O poder público estabelecerá as condiçõo"

necessárias para a concessão da licença especial prevista neste artigo.

Art. 3°. A fauna silvestre brasileira, apanhada mediante licença

especial, poderá ser comercializada experimentalmente.

Art. 4° . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 5° •Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTlFICAÇAO

Os Centros de Pesquisa Agropecuára dos Estados de Mato Grosso do

Sul e Rondônia, em face de dificuldades encontradas para a comercialização experimental de

fauna silvestre apanhada mediante licença especial, obstaculizada pelos atuais dispositivos da

Lei 5.197, de 1967, enviaram procedente sugestão de que encaminhássemos a presente
proposição à análise dos nobres pllIes, a fim de que, sendo aprovado o presente Projeto de

Lei. fos~em pesquisadas e viabilizadas novas formas de manejo ambiental sustentado em suas

regiões.

Apresentamos. assim. este projeto de lei. convictos de que a sua
aprovação viabilizará novas fonnas de crescimento econômico para as regiões carentes do

norte do Pais.

É imprescindível que a natureza da região possa ser utilizada de

forma a viabilizar uma melhor qualidade de vida para seus habitautes, que necessitam dos
recursos existentes na natureza e precisam encontrar formas de utilizá~l8S, ainda que tomando

os necessários cuidados para que não se extingam espécies.

Sala das Sessões, em de dezembro de 1996 .

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS - CeDI"

LEI 5.197 DE 03 DE JANEIRO DE 1967

DISPÔE SOBRE A PROTEÇÃO À FAUNA E DÁ OU
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. I ° - Os animais de quaisquer espécies em qualquer fase do
seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro,
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e cri
adouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua uti
lização, perseguição, destruição, caça ou apanha.

§ 1° - Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da
caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder
Público Federal.

§ 2° - A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da
fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando permiti
das na forma do parágrafo anterior, poderão ser igualmente proibidas
pelos respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade da
fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de
caça é necessário o consentimento expresso ou tácito dos proprietári
os, nos termos dos artigos 594, 595, 596, 597 e 598 do Código Civil.

Art. 2° - É proibido o exercício da caça profissional.
Art. 3° - É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre

e de produtos e objetos que impliquem a sua caça, perseguição, des
truição ou apanha.

§ 1° - Excetuam-se os espécimes provenientes de criadouros
devidamente legalizados.

§ 2° - Será permitida, mediante licença da autoridade compe
tente, a apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos estabele
cimentos acima referidos. bem como a destruição de animais silves
tres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública.

§ 3° - O simples desacompanhamento de comprovação de pro-
cedência de peles ou outros produtos de animais silvestres, nos carre·
gament~s de via terrestre, fluvial, marítima ou aérea, que se iniciem
ou transItem pelo País, caracterizará. de ímediato, o descumprimento
do disposto no "caput" deste artigo.

• § 3' acreSCido pela Leí número 9.111. de la /0,1995.

................................................................................................................

................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 2.730, DE 1997
(Do Sr. Semfirn Venzon)

Determina a realizaç!o de exames e a emiss!o de Carteira de
~~~~~:sta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial _

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1°· Os exames para habilitação e a emissão de carteiras
de mOtorista serão efetuados pelo SelViço Nacional de Aprendizagem Industrial.
SENAl.

Art. 2° - Os órgãos Nacionais e Estaduais de Trânsito terão
prazo de 06 meses para efetuarem as transferências desta competência ao Senai e
ficarão com a competência de fiscalização da emissão destes documentos.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de Swl publicação.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

/iI!f?dA~
Deputado CONFUCIO MOURA

SE~ON
Deputado Federal
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JUSTIFICATIVA

. A co~petência e a seriedade do Serviço Nacional de
AprendIzagem Indus.tnal-SE~AI, po: si só justificaria a iniciativa que
tomo. .Entreta~to, ahad~s ~a ISSO, a I?competência e a corrupção que
permela os meIos de emlssao de carteIras de motoristas, notadamente os
~ETRA~s de onde partem a maior parte das denúncias de
Irregul,anda~es como venda de carteiras, facilitação de exames, etc.
Tamb~m ha que se lembrar a precariedade do treinamento dos
mot?nstas e ~ pressa c?m q~e este é feito, quando sabemos que o
SENAI pOSSUI cursos mtenslvos de preparação de motoristas que
a~abam sendo considerados os melhores em qualquer exame para
obtenção da Carteira de Motorista.

, É ~úblico e notó~o .que ~o Brasil, considerável parcela
do numero de aCIdentes de transIto sao causados por imperícia e
imprudência dos motoristas, e aí perguntamos, de onde vem isso? E
resp~nd~mos: da falta ?e formação,treinamento e conhecimento prático
do transIto e de sua legIslação.

Assim sendo, diante do alcance e da relevância da
medida, rogo a meus pai:es o imprescindível apoio para a sua
aprovação.

Sala das Sessões, em ~81 [, L 11997
~--- .

SE~N
Deputado Federal

PROJETO DE LEI N° 2.731, DE 1997
(Do Sr. Ricardo Heráclio)

Dispõe sobre o exe~cicio da profissão de Técnico em Turismo.

(AS COMISSOES DE TRABLAHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PúBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° Fica reconhecida. em todo o território nacional. a profissão de Técnico em

Turismo. observados os preceitos desta lei.

Art. 2· O exercicio da profissão e a designação de Técnico em Turismo são

privativos:

a) do diplomado em curso superior de turismo. devidamente reconhecido:

b) do diplomado por estabelecimento de ensino superior estrangeiro. em curso

equivalente. desde que O respectivo diploma seja reconhecido. na forma da leg.islação

vigente:

c) dos que. na data da promulgação desta LeI. venham exercendo comprovadamente

pelo menos por cinco anos. as atividades especificas de Técnico em Tunsmc

Art. 3' As pessoas habilitadas na forma desta lei deverão obter registro profissional

no órgão ou instituição competente. de acordo com a legislação em vigor.

Art. 4' Constituem atividades específicas de Técnico em Turismo:

- coordenação orientação e/ou execução especializada de trabalhos técnicos.

estudos, pesquisas e projetos na área de turismo,

:omr.mqDI1lUlOd JOp1l1lOS 0~1tJ:l ol:xl sop.'0AO!

• ·011I1l1'lln. '"lS!A m. opu.~ '1661 .p I1lqo m. I'!"W O,.l1lW IOpCU'S 0l.d la mp'N

oss.tãUO;) op o~óaJap!SUO' ~ oPP'J'Jo !oJ OIO[OJd OlU.saJd O

OY:)V::>I.HJ.snr

·OJ.l\UlUO' m. "Qó!sodS\p SI! as-mo80A'1I .L ·\.IV

É nosso propósito. através deste projeto de lei que ora submetemos ã

apreciação do Congresso Nacional. elaborar uma legislação específica que discipline os

direitos e deveres do Técnico em Turismo. a exemplo de outras profissões que tiveram os

seus exercícios regulados em lei.

As atribuições do profissional de Técnico em Turismo não foram ainda

regulamentadas. em virtude da sua recenticidade em nosso meio. De fato. somente há pouco

tempo o nosso Pais começou a adotar os critérios utilizados por países onde o turismo é

mais desenvolvido. Apesar das díficuldades que sofre, como a falta de adequados serviços

de transportes•. comunicações e hospedagem. o turismo no Brasil vem se expandindo.

11 • análise de dados econômicos. estatísticos e sociais necessários ã formaçã() principalmente após o estabelecimento de incentivos legais às atividades ligadas à área. Com

ie polit!cas. planos, programas e projetos de setor turísiico, isso é da mãxima importância que tenhamos nesse campo. um t;'r.nico especializado capaz
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de promovê~10 em condições· satisfatórias. Assim. a proposta que formulamos tem como

objetivo credenciar o exercício de uma profissão que.. ao lado de outras já reconhecidas.

reclama. também a sua presença, bem como significa o apreço que todos nós legisladores

devemos a um dos serviços necessários à nossa comunidade.

_Na Classificação Brasileira de Ocupantes do Sistema Nacional de Empregos 

SINE ,do Ministério do Trabalho. consm o grupo 5/91 referente aos Agentes de VIagens e

Guias de Turismo.

Na Confederação Nacional do Comércio. mencionado na Consolidnção das

'Leis do Trabalho, consta no 4" grupo: empregados emturismo e hospitalidade.

Nos cursos mantidos pelo Senac consta no grupo "função de turismo e

hospitalidade". Guia de Turismo.

Na listagem e caracterização de cursos de qualificação profissional do Senai.

consta: Agente de Viagem e Guias de Turismo, com a fina1idade de atender a área de

turismo.

No dicionário de ocupações do Senai consta função de turismo e

hospitalidade: recepcionísta.
No diclonano de ocupações do SeDi,ll consta função de tunsmo e

hosuitalidade: recepcionísta.

o primeiro Curso Superior de Turismo do PaIS. reconhecido oficiahnente. foi

o Instituto de Anele Comunicações da Uruversídade Católica de PetrópolIs, A Escola de

Comunicações e Artes da Universidnde de São Paulo o criou em 1975. Entretanto. a

primeiro na campo da formação de mão-de-obra qualificada para atuar nos setores que

compõem o campo de trabalho das profissões de turismo foi o Sen'iço ~acional de

Aprendizagem Comercial - SENAC. Hoje. já existem oulros cursos que fornecem a esses

proftssionais uma formaçào malS especializada.

Como se pode constatar. a atividnde de turismo já faz pane de uma

catalogação de cursos e de desempenhos qualificados. Cumprindo-se. agora. tão-somente.

que se faça a sua regulamentação profissional que. certamente. virá assegurar melhores

condições de amparo ao trabalho. novas perspectivas de emprego. ensejando oportunidade e

incentIvo para o aprimoramento de suas funções.

Por todas essas razões. aguardamos confiantes dos eminentes Pares do

Congresso Nacional plena acolhida deste projeto, pelas suas significativas repercussões de

caráter econômico-social.

PROJETO DE LEI N° 2.732, DE 1997
(Do Sr. Salvador Zimbaldi)

Altera o C6digo Brasileiro de Aeronáutica, obringando a inserção
de informações a respeito das aeronaves nos cartõ~s de embarque.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. I" O 3rt. 233 da Lei n" 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
Código Brasileiro de Aeronáuticá, passa a vigorar com as seguintes alterações:

-"Art. 233 .

§ l° ConSidera-se operação de embarque a que se realiza

desde quando o passageiro. Já despachado no aeroporto e de posse do

carrão de embarque. transpõe o limite da área destinada ao público em

geral, e entra na respectIVa aeronave, abrangendo o percurso ftito a pé.
por meIOS mecânicos ou com a utilização de viaturas.

§ 2" O transportador é obrigado a fazer constar do cartão

de embarque as segumtes informações TelorÍVas à aeronave:

l-tipo;

II - ano de fabricação;

1lI - milhas de vôo;

IV - horas de vôo;

V - dala da última revisáa geral.

§ 30 A operaçào de desembarque imclG-se com a saída de

bordo da aeronave e tenmna no pomo de interseção da área Interna do

aeroporto e da área abena ao públrco em geral. "

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O direito á ampla informação é um dos pilares da moderna relação

de consumo. Paulatinamente. com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, o

brasileiro passa a ter consciência disso.

Já não se admite desconhecer os aspectos mms importantes do

serviço ou produto que se está adquirindo. especialmente quando seu grau de

complexidade limita uma avaliação confiável. seja da qualidade seja da segurança a ele

inlrinsecos. .

Impossivel se negar, portanto, a rnzoabilidade do pedido de

inúmeros usuários dos serviços de transporte aéreo, desejosos de sàber mais a respeito das
aeronaves que os vem transportando.

Com efeitO; ~o_nhecer mais acerca dos aviões de cada companhia 

sua idade, horas de vôo, período de revisão - é requisito fundamental para se proceder a

uma escolha que tome a viagem aérea menos apreensiva.

A par disso, não visltunbramos qualquer óbice de natureza técnica

para a implementação da medida alvitrada, vez que a utilização de recursos da

informática, hoje indispensável para qualquer transportadora, pode permitir a inserção dos
novos dados no cartão de embarque com bastante facilídade.

Eis porque solícitamos o apoio dos ilustres Pares á aprovaçio

deste projeto de lei.

Deputado

Sala das Sessões. eml&!e ;f9'"0',qp

..........-=:::

pUlado SalvadorZimbaldi

de 1997.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO BRASlLEIRO
DE AERONÁUTICA.

TITULOVrr
Do Contrato de Transporte Aéreo

••••••• u ••••••••••, ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULorr
Do Contrato de Transporte de Passageiro

extração simples, a prescrição de medicamentos anódinos que não dependam
de prescrição médica e moldagens para dentaduras e pontes removiveis.

Art 4° O Ministério da Saúde, ouvido o Conselho Federal de
Odontologia, fixará os critérios a serem obseNados na delimitação de re~ões
ou áreas e de locais ~m que será permitido o t'xercício da profissão de dentista-

prá~co: levand~-se ~:n ~onta, o nível sócio-econômico das populações, a
ause,ncza ou a msuficlencla de odontólogos e as condições de acesso aos
semços odontológicos oficiais.

, . Art 5° Os profissionais habilitados na fonna desta lei serão
pr~VlslOnados pelo Conselho Regional de Odontologia da respectiva jurisdi ão
e hcenclado: pela autondade ou órgão sanitário competente, que fixará o l~cal
ond~ poderao exercer a profissão, facultando-se-lhes, porém, a escolha entre
os diversos locais disponíveis.

§ 10 O dentista - prático, com mais de 15 (quinze) anos á~ atividades
que c,omprovar sua pen,nanencia profissional efetiva, num só locaI. por mais d~

3 (tr~s) anos, p~dera pe~aneeer ai, ou nas adjaccnclas, ainda lue não
l)1clwdas entre as areas que VIerem a ser delimitadas pela autoridade publica.

§ 3° Os.dentist.as-práticos , em qualquer caso. poderão transferir-se
par~ outras reglOes, areas ou locais, desde que eSlejam entre aqueles
deSIgnados, pelo poder público , para o exercícío dessa profissão.

. Art: 5° Os profissionais submetidos ao regime desta lei ficam
obngados as mesma~ ,nonnas de fiscalização sanitária e profissional que
regulamçntam o exercICIO da odontologia.

SEÇÃO I
Do Bilhete de Passagem

Art. 233 - A execução do contrato de transporte aéreo de passá
geiro compreende as operações de embarque e desembarque, além das
efetuadas a bordo da aeronave.

§ 1 - Considera-se operação de embarque a que se realiza des
de quando o passageiro, já despachado no aeroporto, transpõe o limite
da área destinada ao público em geral e entra na respectiva aeronave,
abraJtgendo o percurso feito a pé, por meios mecânicos ou com a utili
zação de viaturas.

§ 2 - A operação de desembarque inicia-se com a saída de bor
do da aeronave e termina no ponto de interseção da área interna do ae
roporto e da área aberta ao público em geral.

§ 2°
nas regiões
modifiquem
delimitação.

Um~ ve;z'Íicenciados, os dentistas-práticos poderão pennanecc'
ou àPéas • que lhe~ tenham ~ido designadas , ainda que se
as condlçoes locllls ou sejam alterados os sistemas de

PROJETO DE LEI N° 2.734, DE 1997
(Do Sr. Pinheiro Landim)

Dispõe sobre a habilitação e o provisionamento de
dentistas-práticos, regulamenta o exercício dessa profissão, e
dá outras providências.

•Art. 6°.. Os profis.sionais habílitados na fonna desta lei, sob pena de
cassaçao d?~mlIVa de sua lIcença, ficam obrigados a declarar sua condição de
dentlsta-~ralIco em 'p1~cas, .cartões, documentos. publicidades, ou outras
infonnaçoes profissl~naJs de domínio público, inclusive, obrigatoriamente ,
afixado, ~~ seu am~lente de trabalho, de modo visível, placa enuncíadora de
sua condiçao profiSSIonal, sob pena de perder o seu licenciamento.

Art. 7~ O Poder ~blico regulamentará a presente lei nos primeiros
120 (cento e vmte) dias apos sua publicação.

O Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, tem, no campo da
saúde, um dos maiores desafios. Concentrados nos grandes centros urbanos
litorâneos, os profissionais da saúde (médicos, dentistas etc.) são
inacessíveis ás populações interioranas, quando não desconhecidos por
elas.

Paises com a mesma extensão territorial que a nossa, como é o caso
da China continental , com 'população dez vezes superior à do Brasil ,
buscam deselitizar essas atividades, preparando profissionais intennediários,
que são orientados no sentido do atendimento básico às populações rurais e
das cidades do interior. A China, por exemplo, fonnou um verdadeir~

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° Os dentistas-práticos que, até 180 (cento e oitenta) dias da data
de publicação desta Lei, comprovarem a prãtica efetiva destra atividade por
mais de 15 (quinze) anos poderão habilitar-se para o exercício regular de
atividades odontológicas simplificadas, na condições, limites e locais
especificados nesta lei e no seu regulamento, mediante exames prãticos de
aptidão prestados perante a autoridade ou órgão sanitário competente.

Art. 2° Os dentistas-práticos, com mais de 5 (cinco) e menos de 15
(quinze) anos de efetiva prática de atividade, devidamente comprovada,
poderão habilitar-se par ao exercício legal das atividades previstas nesta lei,
através de programas de treinamento especialmente criados pelo Poder
Público, em regiões ou áreas carelttes de odontólogos, obedecidas as regras
estabelecidas no art. I° desta lei.

Art. 3° Para os efeitos desta lei, consideram-se atividades
odontológicas simplificadas o conjunto de atos odontológicos de menor
complexidade, especificados nesta lei e no seu regulamento, realizáveis com
materiais e equipamentos insofisticados e voltados para o atendimento das
populações rurais e das periferias dos centros urbanos de reduzido poder
aquisitivo.

Parágrafo único. As atividades odontológiGas simplificadas
compreendem, entre outras menos complexas, a restauração dc cáries
primárias, a remoção de tártaros, a aplicação de anestésicos gengivais, a

Art 8°

Art. 9°

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições e~ contrário.

;1
Bra~Sí1ia-;,F, 03 de dezembro de 1996.

. ,
'- (..t.,{),

PINH~ L IM
Dep=-Fed ral

(PMDB-CE)

JUSTIFICACÃO
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contingente de médicos com essa finalidade, inclusive, incentivando o uso de
plantas medicinais na cura e prevenção de doenças, fugindo, desse modo da
sofisticação dos remédios químicos, praga que infesta, neste momento, o
nosso povo.

Dar assistência a saúde do povo brasileiro é tarefa fundamental, e
intransferível, do Governo!

Hoje, entre nós, o acesso ao tratamento dentário é privilégio de risco,
logo, de poucos brasileiros. Por isso, somos uma nação desdentada.

Não há um programa sistemático de prevenção contra a cárie dentária,
como não há uma orientação simplificada de atendimento protético. Mas,
para tristeza nossa, e do riso de nossa gente, há uma impiedosa camp~

de desdentização do povo, sobretudo em época de campanha eleitoral ,
patrocinada por prefeitos, governadores, Presidência da República , que
fornecem, os meios, e políticos em geral. Urge acabar com este
procedimento tão danoso aos interesses sanitários e sociais do País.

Aqui , longe de se criar um programa de assistência massiva, à saúde
bucal da população, através do incentivo à formação de profissionais de
conhecimento médio, para prestação daqueles serviços básicos, ao contràrio,
pratica-se odienta campanha de perseguição aos chamados dentistas
pràticos, em nome dos interesses da elite de uiveI superior que monopoliza .
esse campo de atividade, ainda que contrariando o interesse maior do povo.

A preocupação de se regulamentar a profissão odontológica, no Brasil,
consubstanciou-se, pela primeira vez, com a promulgação do Decreto n.·
19.852, de 11 de abril de 1931, que atribui ao Governo Federal a incumbência
de legislar sobre o exercicio da Odontologia e de autorizar os governos
estaduais a expedir licenças aos dentistas-pràticos com mais de 3 (três) anos
de exercicio profissional, mediante a realização das provas de hahilitação
que entendessem necessárias.

"
A citada regulamentação surgiu através do Decreto n.· 20.862, de 28

de dezembro de 1931,que estabeleceu as condições exigidas para o exercício
da profissão de dentista-pràtico, especificou as atividades que lhes eram
pennitidas, ressalvou a situação dos que tinham mais de lO (dez) anos de
pràtica ti ~stabeleceu critérios de distribuição dos práticos licenciados.

Mora os decretos de n.· 21.073/32 e 22.501133, específicos para o
Distrito Fede , surgiu o Decreto n.· 23.540, de 4 de dezembro de 1399, que
limitou at' 30 de junho de 1934 a vigência dos decretos anteriores,
esgotand se, desta forma, a possibilidade de licenciamento de novos
pràticos 'l

No entanto, a situação dos diplomados pelas antigas escolas estaduais
foi regulamentada pelo Decreto - Lei n.· 7.718, de 9 de julho de 1945,que
lhes penuitia inscreverem-se no Departamento Estadual de Saúde, desde que
formados até 31 de dezembro de 1944 e aprovados em exames de
habilitação.

Ao surgirem os Conselhos Federal e Regionais de Odontologia,
criados pela Lei n.· 4.324 de 14 de abril de 1%4, foram reconhecidos,
evidentemente, os direitos adquiridos por aqueles que se beneficiaram dos
dispositivos legais anteriores, obrigados, porém, a se inscreverem no
Conselho Regioual de sua jurisdição.

Nada obstante a louvável preocupação de .se legitimar o exercicio da
odontologia, esqueceu-se por completo de se instituir qualquer medida
efetiva que pudesse ampliar as possibilidades de atendimento odontológicos
às populações dessassistidas. Como resultado, todo o imenso espaço vazio
de odontólogos continuou a ser preenchido pelos dentistas-pràticos , tão
naturalmente quanto o vinham fazendo antes de qualquer regulamentação, e
a despeito de toda a repressão que se instalou contra eles, sobretudo após a
criação dos Conselhos Federais e Regionais de Odontologia.

Na verdade ,esta situação não se constitui em nenhum demérito para
os odontólogos. Antes, pelo contrário, trata-se de fenômeno natural e
universal, de controle praticamente impossível em países como o nosso,
onde a carência de profissionais liberais é suprida por leigos, em todas as
áreas. Onde faltam - e como faltam! - os advogados, os médicos, os
odontólogos, os engenheiros, os farmacêuticos, os agrônomos, os
veterinários, os contadores,· eles são sempre substituidos por leigos

autodidatas que se arvoram em rábulas, em curandeiros, em parteiras, em
dentistas-pràticos, em mestres-de-obra, em oficiais de farmácia, em técnico
agricola, em tratadores de animais, em guarda-livros ,SimPlesmenterrq .
nenhuma comunidade pode prescindir destas funções ou esperar o
progresso atraia os profissionais de nível superior para a sua região.

Costuma-se argrunentar que o Brasil já conta ,por exemplo, com
número suficiente de médicos, porque atingiu a proporção recomendada pela
Organização Mundial de Saúde. Considera-se, no entanto, que já se
reconheceu que o problema não é tanto de números, mas de distribníção
eqüitati"a de protissionais. Se a grande maioria dos profissionais liberais,
por motivos óbvios, estão concentrados nos grandes centros urbanos, não é
senão porque o interior não o oferece qnaisquer condições para o exercicio
regular dessas profissões, não só do ponto de vista econômico, mas também
do pouto de vista social e cultural. Assim é que os profissionais liberais estão
maciçamente concentrados não só no Rio de Janeiro e São Paulo, mas
também, iguahnente em Nova York, Londres, Tokio ou Moscou. Mesmo
porque, a demanda de profissionais liberais não pode ser expressa em
número fixos para todo o país, senão que é variável para cada localidade:
enquanto uma cidade como o Rio, de melhores condições econômicas,

sociais e culturais, pode comportar um médico para cada 300 habitantes, nas
cidades do interior essa proporção pode ser ainda maior que 1:1000..

Por estas razões é que nem os médicos e nem a fiscalização sanitária se
insurgem contra o meritório trabalho das parteiras-práticas, ou perseguem
nas por exercicio ilegal da medicina, cientes, embora, de que a obstetrícia é
mua das especialidades médicas mais sujeitas a quadros de urgência, e dos
mais dramáticos. Antes, pelo contrário, é o próprio Ministério da Saúde,
cônscio da realidade nacional, que procurou integrá-las no próprio âmbito
do Sistema Nacioual de Saúde, através de um vasto programa de orientação
às parteiras-pràticas, fornecendo-lhes noções elementarissimas - mas nem
por isso menos importantes - de parto e de higiene matemo-infantil . Afinal,
a Lei n.· 6.229175, que institucionaIizou o Sistema Nacional de Saúde não
fez outra coisa senão promover a integração de todas as forças voltadas para
a promoção e a recuperação da saúde, no Brasil.

E porque não os dentistas-práticos? As populações interioranas, rurais
e periféricas não continuam, ainda hoje, inteiramente dessassistidas? E o
que é mais grave: ainda embora dispondo de odontólogos , o achatamento
salarial de um lado, e, do outro, a incrível sofisticação a que atingiu a
odontologia, . inviabilizam qualquer tentativa popular de tratamento oral.
Urge, pois, reconhecer-se o óbvio admitindo-se com honestidade e altivez.

que o dentista-pràtico ainda tem o seu lugar, e que a sua vocação natural tem
sido cumprida com rigor ao longo da mstória, a despeito de toda a
incompreensão dos organismos oficiais.

No entanto, há indicios de luz ao fim do túnel. Num trabalho elaborado
pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde-Secção do Distrito Federal, sob
o título "Simplificação e Desmonopolização em Odontologia", reconheceu
se que, "com referência à formação de recursos humanos de nível auxiliar e
absorção coerente dos elementos informais já existentes nos ambientes
humanos(chamados pràticos), verifica-se uma absoluta resistência de parte
dos Conselhos de classe, os quais foram criados. em épocas passadas por
uma perspectiva burguesa de controle e policiamento do exercicio
profissional. Nesses organismos, a preocupação vigente refere-se
exclusivamente à "defesa" dos interesses dos profissionais, esquecendo-se,
os dirigentes, de objetivar o interesse da profissão como um todo de acordo
com o contexto dinâmico do momento histórico atual, e o interesse das
populações que não necessitam de sofisticação esmerada, mas sim lÍI!ica e
exclusivamente, de prevenção e atenção aos seus problemas bucais".

Da parte do Ministério da Saúde, nota-se, também, uma radical
modificação em suas antes inflexíveis posições em relação aos dentistas
pràticos, os quais, para aquele órgão, não eram senão profissiunais que
"preferiram permanecer à margem da lei, colocando em risco, inclusive, a
saúde da população, quando menos pelo empirismo das práticas adotadas,
não podendo alimentar a pretensão de atalhar os caminhos espinhosos por
onde tantos outros transitaram com muitos sacrificios". Pareceres desse
matiz, no entanto , infelizes e desacertados, já fizeram sua época naquele
Ministério. Talvez que a adoção de uma perspectiva sistêmica no trato com
os problemas nacionais de saúde tenha provocado uma radical modificação
de tôníca, reconhecendo-se, hoje, através da Secretaria Nacioual de Ações
Básicas de Saúde, que "não se pode desconhecer a realidade sócio
econômica do País e a sua extensão continental, a criar embaraços para a
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prestação de assistência odontológica a populações de regiões remotas,
porque não despertam os interesses dos profissionais do ramo":

Em resposta a expediente encaminhado àquela Pasta pelos dentistas 
práticos , reconheceu o Ministério da Saúde que, se bem não contestasse à 1

atuação legal dos Conselhos de Odontologia, e dada a "falta de Cirurgiões 
Dentistas e do reduzido número de Faculdades de Odontologia,
especialmente em certas regiões do país, particularmente no norte e no
nordeste, tem havido uma certa tolerância e até mesmo incentivo, para o que
chamamos "exercício ilegal da Odontologia", tendo em vista não só o
caráter sanitário como também o caráter sócio - econômico do problema.
Entretanto, levando - se em conta a total ou quase total desassistência
dentária a que estão expostos vários de nossos municípios, é de se pensar em
uma solução para o assunto". De outra parte, a tolerância oficial não tem
sido menor quando se trata de arrecadar contribuições e impostos dos

. dentistas - práticos, os quais recolhem normalmente aos cofres públicos o
imposto de renda, o imposto sindical 'é o imposto sobre serviços. Muitos
possuem sua Carteira Profissional, nela anotada a profissão de "dentista 
prático" , e mais de uma centena já se aposentou, autorizados que foram pelo
então Ministro Nascimento e Silva, que permitiu sua inscrição no INAMPS
como autônomos.

Em vez de submeter-se o dentista - prático à perseguição que lhes
movem os Conselhos Regionais de Odontologia, considerando-se os
relevantes serviços que prestam às camadas de baixa renda e àquelas
radicadas, em regiões distantes dos grandes centros urbanos, o problema
requer a intervenção do poder público no sentido de regulamentar a
atividade desses profissionais.

É o que pretende o projeto de lei que ora é submetido a apreciação dos
ilustres pares, que hão de sensibilizar-se com o drama dos dentistas 
práticos espalhados, aos milhares, pelo Brasil inteiro.

PI IR A M
Depu do Fede ai

(pMDB -ç )

"LEGISLAÇ.\O CITADA .\:\EXADA PELA
COORDE1'iAÇÃO DE ESn:DOS LEGISLATlYOS - CeDI"

DECRETO N. 19.852 - DE 11 DE ABRIL DE 1931 C*)

])isp{oe sobre 11 ol'!Janizaçlio da T.:nirel'sidade do Rio de Janeiro

o Chefe do Govel'l1O Provisório da República dos Estados
t'nidos do Brasil decreta:

Arl. 1.0 Ficam congregado~ em unidade universitária, consti
tuindo a L'niversidadc do Rio de Janeiro, os institutos de ensino su-

..................................................................................................................................

• ~ 'O'O 'O'O'O'O'O'O'O'O 'O'O .'O'O 'O'O .. 'O -
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DEr.nETO X. :20. K()~ - DE ~R DE DEZE:l1 Bl10 111: 1!l:J I

Re(f1lla o I?xereicin da odontolo(fin. pelos dentistnR pl'rztieoR, de
aeórdo eom o pal'nrrrnfo 1I'I11CO, do ort, :li í rio dl"1erelo 1111

mern 19.852. de 11 de abril de 19:11.

o Chefe do /1ovrrno Provi~orio ria Rrpnblíca riM Estados
Unidos rio Brasil. rle eonformidarlr com o ar!. I' do decrpto
n. 19.398, de 11 dp nlwembro dr 19:10. decreta:

Ar!. i, o Són1r'nte poderão exercer a profis.';ãl) de dent is
tas praticn;; aq't1eles qne fendo trabalhado tre~ ano.". no mi
mmo, em arte dentaria. forem aprov:)(los nns ,'xam:'~ rle halJi
lital;ão ou .que ~atisfizerpm as condil:i)p::; do art. 8' deste rle
crrto " apó,.: a nrcrsasria lierlH:a do l)t'par·t:lIl11'ntll XaciO!'al dt'
Saúde Pnhlica. ou das repnrti('õe", ",anitarias ~staduai:;.

Ar!. 2,' Para rssr fim haverú .ina>: nnicas época~ de .'xa
mes COm intervalo de "eis mêses. podendo I) candidato repro
vado na primeira inscrever-:se na I'poca seguinte .
.............. __ - ----.---_. __ --.- .

DECRETO ~. 21.073 - DE 22 DE FEVEREIRO DE 1932

Re(]ula o exercicio da Odontologia pelos dentistas prátieos no Dis
trito Federal

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos
do Brasil. usando das atribuições que lhe confere o art. 1.0 do decreto
n. 11).398, de 11 de novembro de 1930, resolve:

Art. 1.0 Somente poderão exercer a profissão de dentistas prá
ticos, no Distrito Federal, aqueles que. tendo trabalhado cinco anos,
no mínimo, em arte dentária, nesta Capital. forem aprovados nos
exames de habilitação e obtiverem a necessária licença do Departa
mento Nacional de Saude Pública .

.... ~ .,.~". .
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DEc:nETO X. ~:!,;:,n1 - I)I:: :2i DE Fr.YEREHln DF: 1!l:J:j DECltETO X. :2:J.;JiO - OE·i VE DEZE:'lBHlI DE lU33

Torna extensivos aos dentis.tas
os favores do arti(]o 80 do
(/(o:;embro de 1931.

pl"áticos do Distrito F"derl' l ., " . i' . Il t "O ::lti" l "8 le LlIIlIta. (1ft." :3(1 de ./11111111 tie lU::!\. os {arur"s ('unccI/((o-, ]11? os
I eere o n. _. "-, (e - ( deerctus I/S, :2U.Hli:.' I' :20.8ii. rl's})('ctirfllJll'nte, ri·' :28 (?

;;0 de dC:1'1It111'1I de [!13!. :21.0i;), di' :2~ li" {ct'CI'ciro fic
1U:J:2. (' :22.501. di' :2i di' (evlm'irll rir 1933

o Chefe do 'Governo Provisorio da República doõ Bstaclos
i:nicios do Brasil:

Decreta:
.\1'1. 1.' Gozarão das vantag-ens do artigo 8' do ,1rcreto

11. 2(,,~(j"!, de 28 de dezembro de 1931, os denfi~ta~ pr:itlcos
lif) Di,:frill) Frdernl que provarem ter mais de dez anos '1e
(~xercirjl1 inintrrrnpto lia profissão. complet.o~ af.j a tiata da
iltlblÍl'al:ão do referido decreto.

AI'!. 2: D,}verão os candidato,; apresentar:

,t; prova de exereicio tla profissão tlurant.e t!C'z anos. nos
ll'1'1I105 do art. 1°;

b) atestado ,le vacinação contra a variola e 111' q\!r mio
~ofre molestia contag-iosa nrlll oi\) liefeilo físico mCllIl1paHnl
eom o (:xrrricio ria profissão:

I:! cl'l'tifirado de !Jnm comportamento ,~ idoneil1adt' moral;
ri) cert idão rir idade:
1') prova dr nacionalicladl' hrasilrira nn na f'lral izar·:ln.

o Chef.' do nO"t'1'11l1 PI'Oyi~ÚI'iO da !tppúlJlica do~ Estario!>
l' nido5 d" Brasil. u>:ando da,: atrihllú,:üeg qUI' lhr l'onfel'l' o
;J ré. I" dn rlccrl'/ o n, j!), :l!lR rlp I J d,. l1o\'elllhro dr 1!J30,
decreta:

.\rt. 1." Fil'a limitado ai,; 30 di' junho d(' 10:lí 11 l1raZü
dos favol',,:, roncrdidoti pelos uerl'C'tos m. :!0.8ü:2 I! :!0.877.
r"gpeelivament.., di' ~R I' 30 dI' dezernIJ;'" L!r lU:l1,. ~I,Oi:;, ~e
:.::.: de fl'Yereil'o de 1U32, e :.?:2. 501. de 2, dI' fl'''el'elrO de 1!J33.

"\rt. :!: Revogam-:;I' as disposicões "m contrário.

!tio de Janeiro, í lit' ll"zl'mbrll d.., [!J:J:J, 11 ~o da Inde
pendência e ·í5" tIa República.

GETl'LIU Y.\HG.\S,

lrashilllltOH F, Pires.



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECRETO-LEI N.o 7.718 - DE 9 DE
JULHO DE 1945.

Sexta-feira 7 04253

Dispoe .sobre a situação profissional
de dentistas d.iplomados por facul
dades que funcionaram com autori
zaçao dos governos estaduats.

O Presidente da República: usando
da atribuição que lhe confere o artI
go 180 da Constituição, decreta:

Art. 1. o. Os portadores de diploma
d!:': dentista, expedido até 31 de dezem-

bro de 1944, por faculdade de odonto
logia que tiver funcionado com reco
nhecimento, subvenção ou manuten
ção dos governos estaduais, poderao
inscrever-se no respectivo Departa
mento Estadual de Saúde, mediante
prévia habilitação em prova prático
oral.

................................ - .
---_ _-- - ----_ - ..

LEI N° 5.081 DE 24 DE AGOSTO DE 1966 ~

REGULA O EXERCíCIO DA
ODONTOLOGIA.

.....................................................................................................................
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. re

vogados o Decreto-Lei número 7.718, de 9 de julho de 1945. a Lei nú
mero 1.314 de 17 de janeiro de 1951, e demais disposições em
contrário.
.................................................................................................................
................................................................................................................

LEI 4.324 DE 14 DE ABRlL DE 1964

INSTITUI o CONSELHO FEDERAL E OS CONSELHOS RE·
GIONAIS DE ODONTOLOGIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art.l - Haverá na Capital da República um Conselho Federal
de Odontologia e em cada capital de Estado, de Território e no Distri
to Federal um Conselho Regional de Odontologia, denominado segun
do a sua jurisdição, a qual alcançará, respectivamente, a do Estado. a
do Território e a do Distrito Federal.

Art. 2 - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia ora instituídos constituem em seu conjunto uma autar
quia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito
público, com autonomia administrativa e financeira, e têm por finali
dade a supervisão d~ ética profissional em toda a República. cabendo
lhes zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e
pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem
legalmente.

AIi.3 - O Conselho Federal de Odontologia compor-se-á de 9
(nove) membros e outros tantos suplentes, todos de nacionalidade bra-
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sileira. com mandato trienal. eleItos' por 'escrutínio secreto e maioria
absoluta de votos em assembléia dos delegados dos Conselhos
Regionais.
...................................................................................................................
....................................................................................................................
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LEI N° 6.229 - DE 17 DE JULHO
DE 1975

Dispõe sobre a organização do Sist:~ma

Nacional de Saúde

a) Elaborar planos de proteção ela
saúde e de combate as doenças ~rl3.11S

mi.ssíveis e orientar sua execução;
b) Elaborar normas técnico-cienLi

ficas de promoção, proteção e :ecupe·
ração da saúde;

O Presidente da República c) Assistir o Governo na formula-
Faço saber que o Congresso Nacional ção da política nacional de alimema-
decreta e eu sanciono a seguintp. Lei: cão e nutrição, inclusive quanto fi.

Art. 1.0 O complexo de serviços, éducação alimentar, e, com a .::olabo-
do setor público e do setor wivaclo,' racãó dos demais Ministétiós jrreta-
voltados para ações de interesse da mente envolvidos na execução .~esEa'
saúde, constitui o Sistema Nacional politica, elaborar e propor à liprOVH-
de Saúde, organizado e disciplinado çao do Presidente da República .) P:,o-
nos termos desta lei, abrangend,) as grama Nacional de Alimentaç:lo e
atividades que visem à promoçio. pro- Nutrição, promovendo. atravps do
teção e recuperação da saúde, nos ff'- Instituto Nacional de Aliment:::a.c"'.l1 e
,;uintes campos de ação: Nutrição, a coordenação de execução.

I - O do Ministério da Saúde. ao supervisão, fiscalização e avaliaçã·) de
qual compete formular a política na- resultados;
cional de saúde e promover ou exe-
cutar ações preferencialmente volta- d) Coordenar a ação de vigilância
das para as medidas e os atendimen- epidemiológica em todo o territór~n
tos de interesse coletivo cabendo-lhe nacio~al e manter a vigilância n~lS
particularmente:' fronteIras e nos portos e aeroport~s,

principalmente de entrada. no P:Ús;..................... _ ~ .. _.-.- _ -.----_ .

............................ -_ - --_ - --_ -- - --- - .. - .

LEI N° 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE.1990

DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A
PROMOÇÃO. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO
DA SAÚDE. A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIO
NAMENTO DOS SERVIÇOS CORRESPON
DENTES. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 55 - São revogadas a Lei número 2.312, de 3 de setembro
de 1954, a Lei número 6.229, de 17 de julho de 1975, e demais dispo
sições em contrário.
..................................................................................................................



Fevereiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 2.740, DE 1997
(Do Sr. Welinton Fagundes)

Disper-sa os aposentados, pensionistas e deficientes físicos do
pagamento de passagens em transporte coletivo interestadual
rodoviário, ferroviário e hidroviário, e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 1.193, DE 1995)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam dispensados do pagamento de passagens em
transporte coletivo interestadual rodoviário, ferroviário e hidroviário de linhas re
gulares, os aposentados e pensionistas maiores de 65 anos, comprovadamente
carentes que percebam até 2 (dois) salários mínimos, devendo apresentar identifi
cação fornecida pela entidade estadual representativa da categoria e declarada de
utilidade pública, onde deverá constar fotografia, a idade, número de beneficiário
e, número da carteira de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Públi
ca..

Art. 2°. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
90 (noventa) dias de sua publicação.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O Projeto visa amparar e assistir às necessidades dos pensio
nistas, aposentados e deficientes físicos comprovadamente carentes pela conces
são de passagens gratuitas em transporte coletivo interestadual rodoviário, ferrovi
ário e hidroviário, pois: mercê da avançada idade agravada pelas limitações finan
ceiras, se vêem impossibilitados para um convívio social. lazer e turismo.

Na forma apresentada, estabelece condições quanto à legalida
de das entidades, declaradas de utilidade pública que as representem nas esferas
estaduais. evitando a interferência de entidades fantasmas. .

A idade mínima de 65 anos obedece preceito constitucional.
No tocante à percepção de :2 (dois) salários mínimos, é a forma maís justa, humana
e real, segundo a faixa social menos assistida e de menor poder aquisitivo.

Quando da regulamentação, o Poder Executivo deverá prever
critérios de fiscalização das el, -;:e<;as de transporte coletivo interestadual;.estabe
lecendo rigido controle e, evitando-se a~nso indiscriminado ao benefício que deve
rá alcançar com presteza uma das classes mais injustiçadas de nossa sociedade.

Assim posto, tenho certeza de que esta nossa proposíção conta
rá com o devidõ apoio de todos os nossos ilustres pares r.esta Casa.

Sala das Sessões, em' de _ 1996.

~ ~

~.-. -;

. .-:--- .. ---
Deputado WEUNTON FAGUNDES

./ ~./
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Tem a palavra o Sr. Chico Vigilante.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, quero tecer algumas considerações sobre a
eleição da Mesa da Câmara dos Deputados.

Ontem tive oportunidade de comentar com al
guns jornalistas esse assunto. E hoje também quero
comentá-lo, para que depois não se diga que nin
guém atentou para um detalhe importante sobre a
eleição de Presidente desta Casa.

Ontem, Sr. Presidente, Deputado Nilson Gib
son, nesta Casa praticou-se a velha eleição do coro

llIlelisrno do Nordeste, aquela do bica de pená'; aque::,'
la em que o coronel identifica o voto e fica nas filas
conferindo se realmente o voto está de acordo com
o acerto feito anteriormente.

Fui fiscal. Acompanhei a apuração ali da Mesa
e um detalhe interessante chamou-me a atenção.

Tenho em mãos dois envelopes que fiz ques
tão de guardar. Eu e vários jornalistas recolhemos
vários outros no plenário. V. Ex!!s poderão constatar
a diferença dos envelopes. O Líder do PDT também
percebeu esse detalhe. Aqui estão dois envelopes
na cor azul: um desbotado e outro de cor bem viva.
Há diferença no tamanho também. O envelope des
botado é menor. O detalhe é que neste envelope de
cor azul bem viva - aliás, o maior - havia votos para
os três candidatos, bem distribuídos. Votos para o
Deputado Michel Temer, numa proporção menor;
votos para os Deputados Prisco Viana e Wilson
Campos numa· proporção maior. Eu estava na mesa
da Presidência acompanhando o processo de apura
ção. Foi fácil perceber que no envelope menor - sou
acostumado a fiscalizar eleição de sindicato, onde
acontece mais problemas - 99% dos votos eram
para o Deputado Michel Temer.

Se essa fosse uma eleição de sindicato, qual
quer diretoria estaria contestando o resultado, por
que os envelopes teriam de ser do mesmo formato e
tamanho. Os votos foram identificados, tal como
aqueles em que os coronéis ficavam controlando
para cobrar depois. É incrível. Depois tive oportuni
dade de comentar com a jornalista Denise Maduefío,
da Folha de S.Paulo; com o jornalista João Domin
gos, de O Estado de S.Paulo; com o Celson Fran
co, do Correio Braziliense, e outros. Eles resolve
ram, junto comigo, fazer uma rápida pesquisa. Co
lhemos envelopes que ainda estavam espalhados
pelo chão. Incrível! Todos os envelopes nessa tona-
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a Iidade, ou seja, na cor azul mais claro, e tamanho
leitura do expediente, passa-se ao menor, continham votos para o Deputado Michel Te-

IV - PEQUENO EXPEDIENTE mer; nos outros, votos para os demais candidatos.
Também notei o cuidado de alguns líderes de ficar
observando a fila.

Lamentavélmente, os outros dois candidatos
foram embora. Queria eu tivéssemos lavrado um
protesto naquele momento. É inaceitável que numa
eleição na Câmara dos Deputados ocorram fatos
como esse. É lamentável que o Governo exerça
controle de votos na nossa Casa. Isso foi uma inva
são do Governo Federal. Essa era a senha para dis
tribuição dos votos. O Executivo controlou os votos
para depois dar as recompensas. Apesar de o voto
ser secreto, o Governo conhece a maioria dos eleito-

, res do Deputado Michel Temer, porque controlou
pela cor do envefópe.·Ele sàbe 'quem '!'estava com o
envelope mais claro na mão. O envelope que conti
nha' meu voto, assim çomo o' do Deputado Paulo
Paim e de outros, era o de cor azul bem viva. No de
cor azul mais viva também havia alguns poucos vo
tos para o Deputado Michel Temer, mas a maioria
era para os Deputados Wilson Campos e Prisco Via
na, enquanto que no outro envelope - no de cor azul
desbotada -, a maioria absoluta, 99,9% era de votos
para o Deputado Michel Temer.

Eu não vi fantasma. Estou me referindo a um
fato que aconteceu durante a apuração. Repito: eu
era fiscal. Para ninguém achar que eu estava com a
visão distorcida, tive o cuidado de chamar o Deputa
do Inácio Arruda, do PCdoS do Ceará, que também
era fiscal, e pedir a S. Ex!! que prestasse atenção
nos envelopes em que estavam os votos do Deputa
do Michel Temer. Eu já havia reparado que nos en
velopes azuis - nos desbotados -, a maioria dos vo
tos era para o Deputado Michel Temer. A partir do
momento em que chamei a atenção do Deputado
Inácio Arruda, com quem ainda não conversei hoje,
S. Ex!! também verificou o mesmo detalhe e depois
confirmou, dizendo que eu tinha razão.

Não sei se esse fato alterou o resultado da
eleição. Mas a verdade - e o que posso afirmar nes
se instante - é que o Governo controlou os votos
para a eleição de Presidente da Casa. Se o Governo
não tivesse interesse em controlar os votos, dois en
velopes de proporções completamente diferentes,
um mais claro e menor e outro maior e mais azul,
não teriam sido distribuídos. Isso é muito grave.

Espero que nas próximas eleições o voto na
Câmara dos Deputados seja informatizado para não
acontecer o que houve ontem, com a transposição
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da velha política do interior do Brasil para o plenário lei aprovado, estaremos fazendo justiça a esses tra-
da Casa máxima da política brasileira. balhadores.

Fica a denúncia, Sr. Presidente, para depois Por último, foi-me encaminhado por trabalha-
não dizerem que não abordei o assunto. dores de Volta Redonda, ligados à CSN, requeri-

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão mento de informação sobre o processo de privatiza-
do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, de- ção da Companhia Siderúrgica Nacional. Com a res-
sejo demonstrar minha preocupação com a denún- posta que esperamos receber desse requerimento,
cia feita pelo Deputado Chico Vigilante. Se ela se muitos fatos novos poderão aparecer, inclusive pela
confirmar, é lamentável e deplorável que fato como forma inadequada, equivocada e até espúria como
esse aconteça nesta Casa, que tem de ser o símbo- foi feito aquele processo de privatizações.
lo da democracia e da lisura em um processo eleito- Era o que tinha a dizer.
ral. Recomendaria ao Deputado Chico Vigilante, in- O SR. ROBERTO PAUlINO (BlocoIPMDB -
clusive, encaminhar essa questão ao Corregedor da PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e

o Casa, porque o assunto deve ser averiguado a fun- Srs. Deputados, registro o falecimento do ex-Prefeito
do. de Alagoinha, Dr. Clócio Beltrão de Albuquerque, de

Gostaria também de agradecer a todos os Par- tradicional família da Paraíba, político de grande
lamentares, mesmo àqueles que votaram em bran- prestígio na região do Piemonte da Borborema e
co, por terem assegurado a presença do Partido dos médico dos mais conceituados. Seu sepultamento
Trabalhadores na Mesa, na 3ª Secretaria. Nós, da ocorreu hoje, em João Pessoa.
Mesa, vamos cobrar o cumprimento do compromis- Sr. Presidente, nesta oportunidade desejo falar
so assumido pelos três candidatos em suas campa- também sobre a crise na Fundação Nacional de
nhas eleitorais e, notadamente assumido pelo atual Saúde.
Presidente eleito. Lembro-me de que é o primeiro A falta de crédito financeiro, apesar de dispor
compromisso assumido pelo atual Presidente a re- de dotação orçamentária, tem gerado sérios trans-
gulamentação do instituto das medidas provisórias. tomos ao gerenciamento das unidades, dificultando

Sr. Presidente, V. Ex!! também é um batalhador a aquisição de medicamentos e materiais necessá-
o por essa causa e, se isso não acontecer, o Parla- rios e impossibilitando o cumprimento de compro-
menta perde a razão de ser, já que não legisla nem missos assumidos. Uma continuidade do quadro
fiscaliza porque é atropelado pelas medidas provisó- atual impede futuros compromissos elou aquisições.
rias. Tenho certeza de que a Mesa deve encaminhar necessárias ao funcionamento do serviço e, conse-
nesse sentido. qüentemente, inviabiliza qualquer tentativa de man-

Depois desse agradecimento rápido, quero ter em atividade um serviço do qual se espera e se
congratular-mé com todos os partidos que encami· exige graus de resolução, eficiência e confiabilidade.
nharam no momento da discussão e votação a fim A realidade é temerária na medida em que já come-
de que se respeitasse o critério da proporcionalida- çam a faltar alguns medicamentos e materiais im-
de. Assim, o Partido dos Trabalhadores terá sua prescindíveis até mesmo para realização de cirur-
atuação na Mesa. gias e outras intercorrências hospitalares e ambula-

Pretendo, ainda, encaminhar à Mesa três pro- toriais, ao mesmo tempo em que ocorre um aumento
jetos de lei. O primeiro deles refere-se à jornada de considerável de demanda.
trabalho dos trabalhadores no comércio. Ele foi ela- Estas razões nos orientam a apelar ao grande
borado pela Federação dos Trabalhadores e, natu- espírito público e sensibilidade do Exmº Sr. Ministro
ralmente, discutido com todos os sindicatos. da Saúde, Dr. Carlos César Silva de Albuquerque,

O segundo projeto visa sustar os efeitos da para que, visando reverter a situação com a normali-
Medida Provisória n2 1.523, de 1996, que, infeliz- zação financeira, libere os recursos da FNS do esta-
mente; fez com que os trabalhadores aposentados do da Paraíba, principalmente para as Unidades de
entre outubro e janeiro perdessem o direito de rece- Guarabira, Areia, Alagoa Grande e Bananeiras.
ber os 40% de FGTS e o aviso prévio, sendo desvin- Sr. Presidente, peço, ainda, um minuto para
culados de forma automáttca. A última edição dessa discordar do nobre Deputado Chico Vigilante. Ontem
medida provisória recuperou a redação anterior e, realizou-se nesta Casa um pleito de alto nível. A
naturalmente, não permitiu que isso continue acon- Mesa Diretora abriu espaço e concedeu oportunida-
tecendo. Aqueles que se aposentaram nesse perio- de a Parlamentares de diversos partidos para con-
do foram muito prejudicados. Com esse projeto de correrem como candidatos avulsos. Aqui há 513



O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo
a palavra ao Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Deputados,
quero deixar consignado o reconhecimento ao Minis
tro dos Transportes, Sr. Alcides Saldanha, pelas de
clarações que tem dado em relação a obra de extre
ma importância para nós, do Rio Grande do Sul.
Trata-se da duplicação da BR-386, Estrada da Pro
dução.

Nós, que pleiteamos a S. ExB a construção de
dois viadutos, especialmente nos Municípios de la
jeado e Estrela, estamos com urna obra em fraDQo
andamE;nto, com mais de SOOk praticamente pronta. E .
um viaduto sobre a BR-386, ligando o Bairro Alto do
Parque à cidade de lajeado. Quanto ao outro viadutq,
no Município de Estrela, ligando Boa União a uma ci
dade de Estrela, até agora não teve início, mas espe
ramos que o Ministro autorize sua realização.
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Parlamentares, pessoas esclarecidas e competen- Sr. Presidente, essa obra é muito importante,
tes, que jamais iriam se enganar com troca de enve- porque a Estrada da Produção também é denomina-
lopes. da rodovia da morte, pois em 1996 tivemos na BR-

Ontem cheguei ao plenário às 10h e votei apro- 386 mais de mil acidentes, com 621 feridos e 72
ximadamente às 13h. Não votei em todas as pes- mortos. Ainda na semana passada o ex-Prefeito de
soas da chapa do nosso Presidente eleito, Deputado Porto Alegre, Sr. Olívio Dutra, envolveu-se em aci-
Michel Temer. Pude discutir com os colegas. Essa dente na mesma BR, que acabou levando a vida de
história surge somente agora, depois de passado o duas pessoas.
pleito. Portanto, a duplicação, além de tudo, servirá

Lamento profundamente, mas isso não aconte- para salvar vidas.
ceu. Ontem houve nesta Casa um pleito Iivre,inde- O SR. PADRE ROQUE (PT-PR. Sem revisão
pendente, soberano e democrático, tendo os candi- do orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados,
datos usados a tribuna para falar. Ninguém é criança passada a convocação extraordinária do Congresso
para se envolver em troca de chapas. Isso não mais Nacional, cuja agenda, na verdade, foi feita sob me-
ocorre nem no interior do Nordeste. Ocorria, nos' dida para que duas coisas acontecesselTl - e elas
anos 30 e não seria agora que aconteceria no Con- aconteceram -, a saber: aprovar a reeleição para
gresso Nacional. Presidente, em decorrência para Governadores e

Caro Presidente, congratulo-me com V. ExB Prefeitos, e finalmente dar ao Governo Federal a vi-
pela eleição para a 31& Secretaria. Votei no PT por tória tanto na Mesa da Câmara dos Deputados como
duas vezes: em Lula, em 1990 - e não me arrepen- na do Senado Federal, quero dizer à Sua Majestade
do -, e em V. ExB Espero, Deputado Paulo Paim, D. Fernando Henrique I e ao seu áulico Sérgio Motta
que V. Exll faça um bom trabalho, juntamente com que este País agora vai viver, sim, um choque de
nosso Presidente Michel Temer. modernidade para uma meia dúzia, mas a Oposição

Encerrando, aproveito a oportunidade para feli- não vai se deixar triturar e esmagar mesmo que pa-
citar um paraibano, o Deputado Efraim Morais, eleito trolas, tratores esteiras e rolos de estradas venham

. para 41\ Secretaria. foi uma vitória não apenas de S. por cima dela.
ExB mas dos paraibanos e do Nordeste brasileiro. Seremos, sim, humilhados muitas vezes; per-

Durante o discurso do Sr. Roberto derernos, sim, muitas votações nesta Casa, rnas
Paulino, o ,Sr. Nilson Gibson, § 29 do art. 18 continuaremos protestando contra aquilo que Sua
do Regimento Interno, deixa a cadeira da Majestade o Imperador do Brasil, Fernando Henri-
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo que I, neste momento está começando a realizar, na
Paim, 3g Secretário. sua plena e total subserviência aos donos do mun

do, que, como diz o Le Monde Diplomatique, já
neste ano decidiram que todos os países teriam
como tarefa o seguinte: combater a inflação; reduzir
os déficits orçamentários; perseguir uma política mo
netária restritiva; encorajar a flexibilid~de do traba
lho; desmantelar o Estado providência e estimular o
livre comércio. E o fazem propondo a toda a humani
dade um futuro radiante, glorificando a abertura
crescente dos países ao comércio internacional, os
esforços governamentais para reduzir os déficits, as
despesas e os impostos; aplaudindo as privatizaçõ
es e ressaltando as virtudes da poupança, porque,
segundo eles, já não há aternativas políticas e eco
nômicas. Afeito ao mercado dopado na Internet, o
planeta vive de certa forma o fim da ~istória. .

Como muito bem concluiu Marc Blondel, Se~

cretário-Geral da Central Sindical Francesa da Força
Operária em Davos, MOS poderes públicos não pas
sam de agentes da empresa. O mercado governa, o
Governo administraM.
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Sr. Presidente, sabemos, há muito tempo, que
esse é o programa do neoliberalismo mundial. Por
tanto, o que Sua Majestade Fernando Henrique I
está colocando em prática não é nada criativo.

Devo lembrar a S. Ex!! que há mais de quinze
anos, em visita a este País, o Papa João Paulo 11,
numa frase lancinante, ao encontrar-se em Fortaleza
diante daquela massa humana, a grande maioria de
famintos, disse: "Pai nosso que estás no céu, o povo
está com fome".

Pois bem, Sua Majestade Fernando Henrique I,
nós continuaremos na Oposição, firmes e fortes, de
fendendo a reforma agrária, apesar da intolerância
do Sr. Ministro Raul Jungmann, apesar da confusão
que tentam fazer na imprensa envolvendo aqueles
que lutam por uma causa que é histórica e secular
no País. Continuaremos a brigar contra o aviltamen
to dos salários e a instituição de dois tipos de salá
rios mínimos. Continuaremos a brigar e a lutar con
tra o desmantelamento da saúde, da Previdência,
contra todas as injustiças com que se brindam aque
les que constróem efetivamente a grandeza e a ri
queza deste País.

Dizem que não mais existe Oposição no Brasil.
Hoje, pela manhã, telefonaram-me de uma agência
internacional, em Londres, e perguntaram-me se a
Oposição havia acabado. Respondi que para o Go
verno, sim; para o povo, não. Continuaremos aten
tos, vigilantes, exigindo ética, decência. e principal
mente dignidade para nosso povo. Esta será nossa
tarefa. Haveremos de votar contra, sim, mas sempre
propondo algo melhor.

Por isso, Sr. Presidente, quero mandar este re
cado aos novos detentores de todos os poderes
desta Nação: estamos derrotados, sim; mas mortos,
não. Vamos continuar ressurgindo das cinzas, qual
fênix, reproduzindo-nos a todo o instante e em todas
as esferas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PPB - RR.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,.
srªs e Srs. Deputados, injustamente, mais uma vez,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi extremamente
rigorosa com os Estados mais pobres.

O art. 18 estabelece uma série de condições
para a efetivação das chamadas transferências ne
gociadas de recursos da União para ,os Estados,
Dlstrito Federal e Municípios.

Obviamente, não se trata aqui das transferên
cias resultantes das repartições tributárias constitu
cionais, nem de receitas previstas em legislação es
pecífica, tampouco as de operações de crédito ex-

temas ou as destinadas a atender a estados de ca
lamidade pública. Trata-se, sim, de transferências
essenciais e significativas para a execução de proje
tos, para a realização de obras e serviços, inclusive
de infra-estrutura.

Pela LDO aprovada, Sr. Presidente, impôs-se
aos Estados, a partir de condições como a de insti
tuição, regulamentação e arrecadação dos tributos
de sua competência própria, terem uma receita tribu
tária própria correspondente a pelo menos 25% do
total das receitas orçamentárias, exclusive as decor
rentes de operação de crédito.

Ora, tal tratamento uniforme aplicado aos Esta
dos é francamente discriminatório, se comparado
com o atribuído aos Municípios, para os quais se es
tabeleceu um escalonamento, de modo que o per
centual de participação das receitas próprias vai-se
elevando de acordo com a faixa da população cor
respondente à respectiva unidade.

Por outro lado, Sr. Presidente, na exigência de
contrapartida, a LDO reconhece a diversidade de si
tuações entre Municípios e Estados. Os respectivos
percentuais são diferentes, e no caso dos Estados
localizados nas áreas da SUDENE, SUDAM e do
Centro-oeste são iguais aos dos Municípios situa
dos nessas áreas, inclusive inferiores aos dos Muni
cípios situados fora das mesmas.

É interessante notar que mesmo a exigência
relativa à quitação de contribuições sociais pode ser
dispensada quando a área beneficiada estiver identi
ficada como prioritária pelo Programa Comunidade
Solidária.

A restrição imposta pela lDO aos Estados mais
pobres é ainda mais restrita se levarmos em conta que
se aplica igualmente à concessão de empréstimo, fi
nanciamento ou aval pelo Tesouro Nacional.

Logo, não há justificativa para tratar de forma
igual os desiguais, o que, afinal, implica falta de iso
nomia.

Estudo efetuado recentemente pelo Núcleo de
Orçamento, Finanças e Tributação da Assessoria
Legislativa da Casa deixa clara as preocupações
dos Estados mais pobres. São nítidas as diferenças
na relação entre receita própria e receita total para
as diversas unidades da Federação. Comparando a
transferência do Fundo de Participação dos Estados
com a arrecadação do ICMS, em 1994 - trata-se
dos dois principais itens das transferências e da re
ceita própria -, encontramos os percentuais de
6,015 para o Acre e de 0,003 para São Paulo. Em
termos regionais, essa relação vai de 0,772 para a
região Norte a 0,016 para a região Sudeste.
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Assim, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados:~' so no poder, pacto este que agrega as repre-
o critério definido pela LDO, por si só, impediria a sentações do grande empresariado industrial e rural,
priori alguns Estados de receber transferências vo- nacional e estrangeiro. Esse pacto aprisionou o Go-
luntárias e de obter empréstimos ou avais do Tesou- vemador Dante de Oliveira de tal forma que o levou
ro Nacional. a trabalhar pela reeleição do Sr. Femando Henrique

Por tais razões. Sr. Presidente, impõe-se a re- Cardoso, em total desrespeito à decisão do seu par-
visão desse injusto critério, de modo que o Orça- tido de então, o PDT, aliado do PT na luta contra o
mento Fiscal da União possa efetivamente atender à Govemo Federal;
finalidade constitucional de contribuir para a redução 52 - a exclusão do Governador Dante de Oli-
dos desníveis regionais. veira do quadro do PDT e a reação do Governador

Era o que tinha a dizer. antecipando-se a sua expulsão em termos virulen-
a SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão tos, colocou a nu sua nova postura ideológica e seus

do orador.) - Sr. Presidente, é com muito prazer que novos compromissos políticos conservadores, ne-
falo sob sua Presidência e folgo em parabenizá-lo gando sua trajetória histórica.
por sua eleição para o cargo de 32 Secretário da Concluindo:
Mesa. Meus parabéns, Deputado Paulo Paim. a) o PT agiu corretamente quando participou

a SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Muito ob- da Frente Cidadania e Desenvolvimento, a partir de
rigado. compromissos democráticos compatíveis com o pro-

a SR. GILNEY VIANA - Sr. Presidente, SrAs e grama petista, para derrotar naquela ocasião forças
Srs. Deputados, o Partido dos Trabalhadores de oligárquicas e reacionárias. É bom lembrar que esta
Mato Grosso rompeu politicamente com o Govemo decisão também contemplava a tática de atrair o
Dante de Oliveira e retirou seus filiados dos cargos PDT e o próprio Govemador para um apoio à candi-
de confiança daquela administração. . datura Lula para Presidente no primeiro ou no even-

Os motivos que levaram o PT a sair do Gover- tual segundo tumo;
no do Sr. Dante de Oliveira são de ordem política e b) o PT, em decisão de seu Diretório Regional,
ideológica, bastante conhecidos da militância petista definiu sua participação no Govemo Dante de Olivei-
e do povo mato-grossense. E faço questão de expli- ra, na reunião de 5 e 6 de novembro de 1994, ao
citá-los neste Par1amento. meu ver corretamente. Respondia ao anseio popular

Os motivos de rompimento do PT com o Go- e da maioria do partido.
vemo Dante de Oliveira podem ser assim sintetiza- Não obstante o afastamento do PT (e de todos
dos: os partidos da Frente da Cidadania e Desenvolvi-

12 - não houve participação popular. O Sr. mento) do centro das decisões do Govemo, o PT,
Dante de Oliveira, ao longo desses dois anos de ad- através dos seus filiados indicados pelo partido aos
ministração, não demonstrou vontade nem efetivou cargos de confiança da administração, teve um bom
qualquer canal de participação popular no Govemo. desempenho, como reconhece o DRlPT; .

22 - não houve participação dos partidos da c) o PT, através do seu Diretório Regional (a
Frente Cidadania e Desenvolvimento. Em nenhum mesma instância que decidiu em 5 e 6 de novembro
momento, o Sr. Governador e seus auxiliares mais de 1994 participar do Governo, com uma votação de
próximos convocaram 'os partidos da Frente, muito dezessete votos a favor, nove contrários e duas abs-
menos o PT, e discutiram com eles. E nas poucas tenções), decidiu agora, em 12 de fevereiro de 1997
vezes em que o fórum dos partidos da Frente se (quinze votos a favor, quatorze contra e uma absten-
reuniu, atendendo a insistentes críticas e propostas ção), sair do Governo, romper politicamente e retirar
do PT, não foi valorizado nem respeitado pelo Sr. seus quadros da administração estadual;
Governador; . Estamos inteiramente de acordo com a resolu-

3º - a adesão progressiva, e depois definitiva, ção do DR, que deve ser cumprida por todos os filia-
do Governo Dante ao modelo neoliberal do Sr. Fer- dos, indistintamente, e em especial por aqueles filia-
nando Henrique Cardoso, como bem diz a resolução dos que foram indicados pelo PT para representá-lo
do Diretório Regional do PT de Mato Grosso, que no Govemo, mesmo porque o Partido já entregou to-
anexo a este discurso; dos os cargos ao Sr. Governador.

42 - a adesão política do Sr. Dante de Oliveira Gostaria de registrar, em especial, nossa soli-
ao pacto conservador, PFL, PSDB, PTB; PMDB; dariedade ao companheiro Nelson Borges, Presi-
PPB, de continuidade de Fernando Henrique Cardo- dente do Diretório Regional, que, de imediato, entre-



NOTA OFICIAL DO PARTIDO

O Diretório Regional do Partido dos Trabalha
dores- PT, reunido no dia 12 de fevereiro de 1997,
em Cuiabá, com a presençà de 30 membros (85,7
por cento do tota!), discutiu a conjuntura política na
cional estadual, avaliou o desempenho do governo
estadual e bem como as novas condições criadas
pelas recentes mudanças do quadro político local,
inclusive da exclusão da pessoa do Sr. governador
dos quadros do PDT - Partido Democrático Traba
lhista, resolveu, por maioria de votos, romper com o
governo e retirar seus quadros da máquina adminis
trativa do governo da Frente Cidadania e Desenvol
vimento, pelas razões abaixo relacionadas:

Relembramos que o PT aderiu à Frente Cida
dania e Desenvolvimento em 1994 consciente de
que deveria somar forças com outras forças demo
cráticas visando derrotar o projeto político retrógrado
e conservador, a partir de um programa de governo
sintetizado no Plano de Metas que contemplava
pontos fundamentais do programa petista, como a
reforma agrária, a transparência administrativa, a
participação popular e a prioridade por políticas pú
blicas sociais universais.

O PT decidiu participar do governo estadual
respondendo ao anseio da grande maioria do eleito
rado e certo de que o governo cumpriria os compro
missos de campanha sintetizados no Plano de Me
tas, nos acordos dos partidos da Frente e nos dis
cursos de campanha.

Ao longo destes dois anos de participação no
governo, o PT procurou contribuir positivamente
para o seu sucesso,' seja na esfera administrativa,
inclusive com propostas como da criação da Secre
taria do Trabalho, e um plano de geração de empre
gos, seja na execução de políticas setoriais positivas
na área de política agrária e agrícola, na defesa da
reforma agrária e dos pequenos produtores, bem
como na área indígena e cultural. Com igual atenção
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gou seu cargo de Presidente do Intermat e, com se- exerceu, na esfera política, um firme e sempre leal
renidade e firmeza, tem sabido implementar a deci- contraponto às posições e decisões das quais dis-
são partidária. cordava.

Estamos certos de que a maioria dos filiados Desde os primeiros passos do governo, o PT,
do PT, a maioria de seus eleitores e o povo de Mato através de sua direção, marcou posição contra me-
Grosso compreendem a decisão do Partido dos Tra- didas executadas pelo governo, quase sempre sem
balhadores e esperam que o PT possa encabeçar a devida consulta aos partidos da Frente, como a
uma proposta democrática que seja alternativa à oli- política das privatizações e o desmantelamento do
garquia que governa o Estado e à qual retorna o Sr. serviços públicos - apresentando uma submissão ao
Governador Dante de Oliveira. modelo neoliberal implantado pelo governo do Sr.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O Fernando Henrique, antes não revelada.
ORADOR: Da mesma forma encontrou resistência do PT

ao aplicar o chamado enxugamento da máquina ad
ministrativa, provocando a demissão e o desempre
go de milhares de servidores públicos, demitidos
sem quaisquer direitos; assim como o congelamento
dos seus vencimentos':" comprometendo não·só sua
sobrevivência familiar, mas'também o comércio e a
indústria local.

O PT compreendia o caráter multipartidário do
governo, e por isto mesmo insistiu sempre na exis
tência e funcionamento do Fórum dos Partidos da
Frente corno espaço mediador das contradições e
elaborador de políticas públicas amplas - o que nun
ca foi compreendido e valorizado pelo governador e
pelas forças hegemônicas no governo.

Assim, as divergências dI? PT com o governo
Dante'de Oliveira chegou a um nível incontornável
de contradição, tendo em vista o alinhamento do go
verno estadual com as linhas mestras do governo fe
deral.

Os fatos dos últimos dias que culminaram com
a exclusão do governador Darte de Oliveira do PDT,
partido este aliado do PT, especialmente na oposi
ção ao governo de Fernando Henrique Cardoso e
sua manobra continuísta da reeleição, revelaram
que o Sr. Dante de Oliveira consolidou sua opção
neoliberal e inviabilizou totalmente a continuidade do .
PT no governo. .

Retomando a iniciativa política, ao romper com
o governo Dante e retirar seus quadros indicados
para a esfera administrativa, o PT reafirma o apoio a
quaisquer iniciativas governamentais que beneficiem
os trabalhadores, respeitem e restaurem os seus di
reitos e viabilizem um desenvolvimento econômico
do Estado sem a exclusão social.

Corn redobrada força o PT se coloca em radi
cai oposição a todas as medidas do governo que
contrariem os interesses dos trabalhadores, como a
privatização da Cemat, do Bemat, o desmantela
mento dos serviços públicos e a oligarquização do



Antigamente usava-se um veneno chamado
DDT, que era borrifado para matar os mosquitos.
Atualmente a Fundação Nacional de Saúde não dis
põe desse medicamento para exterminar os mosqui
tos. Em razão disso, a malária prolifera na região
amazônica, em especial na Ilha de Marajó, como
disse, onde morre diariamente um número assusta
dor de pessoas, sem que o Poder Público consiga
resolver a questão.

Portanto, Sr. Presidente, além de apresentar
esta denúncia, faço um apelo ao Sr. Ministro da
Saúde, que hoje conta com a Contribuição Provisó
ria sobre Movimentação Financeira, para que encon
tre uma solução para o problema. Mas não adianta

Diretório Regional do PTIMT.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'!s e Srs. Depu
tados, em primeiro lugar, cumprimento a nova Mesa
Diretora da Casa, na pessoa de S. Ex!! o ilustre De
putado Paulo Paim, que presidente a sessão nesta
oportunidade.

Sr. Presidente, fala-se muito sobre o problema
de saúde deste País. O ex-Presidente Femando
Collor de Mello, dentre os desacertos de seu Gover
no, decidiu fundir a antiga Fundação SESP com a
antiga Sucam, constituindo a Fundação Nacional de
Saúde. A partir daí, a área da saúde, que já passava
na época por grandes dificuldades, ficou muito pior.

Fala-se da dengue no Rio de Janeiro, por
exemplo, mas lá no meu Estado, o Pará, prolifera de
maneira, a mlf;u ver, descontrolada a malária, que no
passado estava absolutamente sob controle. Hoje a
malária grassa em toda nossa região amazônica, es
pecialmente na região transamazônica, em Santa
rém, em Cuiabá e nos garimpos, em razão da dinâ
mica da movimentação das pessoas. A situação
está pior na região do arquipélago da Ilha de Marajó,
onde neste Jempo, período das cheias, a incidência
de malária é muito mais acentuada. E o que se vê,
Sr. Presidente, é a Fundação Nacional de Saúde im
potente, sem condição alguma de resolver o proble
ma ou de tentar controlar essa doença brutal, terrí
vel.
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poder político assumidos ou capitaneados pelo pró- S. Ex" encontrar uma solução de gabinete, com pes-
prio govemo. soas que nada entendem de saúde pública. É preci-

Finalmente, ao sair do governo estadual o PT so que S. Ex" tome uma decisão política fundamen-
conclama os partidos da esquerda, as forças demo- tal, restaurando a antiga Sucam, para que dessa for-
cráticas, as organizações populares, a construir uma ma se tenha um organismo específico encarregado
terceira via que supere a dualidade oligárquica e de tratar as endemias que assolam o País.
afirme uma altemativa política democrática e popu- Fala-se - e aproveito para denunciar o fato à
lar. Nação - que até a febre amarela, outrora absoluta

mente sob controle, voltou a ocorrer. Não podemos,
no limiar do século XXI, ter as mesmas doenças que
assolavam nosso País no início deste século. É pre
ciso, portanto, que as autoridades da área da saúde
tratem essa questão com seriedade, respeito e per
manente preocupação, para que doenças como a
malária possam efetivamente ser controladas.

.Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A Mesa
agradece a V. Ex!! -

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -. Sr. Presidente, Sf'!s e Srs.
Deputados, o Ministério da sáúde desencadeou am
pla campanha através da mídia, a nível nacional, es
timulando o uso da camisinha (condon), especial
mente nas festas de camaval.

Nada tenho contra as campanhas de esclareci
mento da população no que diz respeito à preven
ção de doenças, principalmente as DST (doenças
sexualmente transmissíveis), inclusive a AIDS. Ao
contrário, julgo o esclarecimento cientificamente cor
reto a melhor arma que temos para a prevenção.
Mas aí é que está o busílis. Até onde é cientifica
mente correta a campanha agora desencadeada em
que um Ministério, comprovadamente com poucos
recursos, se dá ao luxo de gastar 4,5 milhões de
reais na propaganda e na distribuição gratuita de 2,5
milhões de camisinhas?

É coisas sobejamente conhecida que o condon
não protege totalmente as mulheres férteis de se en
gravidar, calculando-se em torno de 87% seu índice
de eficácia, sendo, portanto, de 13% o índice de fra
casso. Outrossim, não se deve esquecer que o es
permatozóide é 450 vezes maior do que o vírus da
AIDS e, assim sendo, em relação a ele este índice
de fracasso seria bem maior.

Alegam alguns especialistas que o HIV neces
sita do espermatozóide como ·veículo· para transmi
tir a infecção, e destarte, seu tamanho tão menor
não seria propriamente um fator facilitador. Mas, na
verdade, o que o vírus realmente necessita é de fluí
dos orgânicos e não propriamente do espermatozói
de, no caso o líquido espermático. Tanto assim que
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ele se transmite também através do sangue conta-
minado. ,',

Há ainda outros fatores a serem considerados.
Um deles é o fato de que o período fértil das mulhe
res é em tomo de sete dias dentro do ciclo mens
trual de 28, enquanto que o vírus está presente no
infectado sete dias por semana, 30 ou 31 dias por
mês, 365 dias por ano! Isto aumenta as chances de
contaminação.

Outrossim, o látex da borracha não é totalmen
te impermeável. O Dr. Evaldo DAssumpção, mem
bro da Academia Mineira de Medicina, enviou-me
cópia de seu artigo onde afirma: "Malcon Potts, es
pecialista americano em AIDS escreveu que o látex
utilizado na fabricação das caminhas, tanto como

.das-Iuvas•.~húrgicas, possui poros.~ iYé 5, .micrade
diâmetro (um 'mícron e/'/o milésimo do milímetro),
além das pequenas fissuras que podem surgir pela
tração do látex. Ora, considerando-se que o vírus da
AIDS tem 0,1 mícron de diâmetro - ou seja, cin
qüenta vezes menos do que o poros -, com certeza
as camisinhas tanto quanto as luvas cirúrgicas não
se constituem em barreiras 100% eficazes contra
tais vírus",

Afirma ainda mais que em "pesquisa feita pela
Drª Susan C. Welles, publicada na revista "Social
Science and Medicine", em 1993, ela observa que
as "camisinhas" apresentam 87% de eficiência na
prevenção da gravidez e 69% na prevenção da
transmissão do vírus da AIDS". Outrossim, a sexólo
ga Drª Tereza Greenshaw questionou recentemente
os participantes' do Congresso Mundial de Sexolo
gia, realizado em Heidelberg na Alemanha, se algum
dos participantes faria sexo com um parceiro muito
querido, porém contaminado pela AIDS, usando a
camisinha. Nem um s6 dos presentes respondeu
que sim (o grifo é nosso)

São coisas como essas que as propagandas
do Bráulio, do peru e outras que tais não dizem. Ao
contrário, sugerem que se pode fazer sexo à vonta
de,.livre e até promiscuamente, protegendo-se com
o uso da camisinha. E a mídia que aí está - com
poucas e honrosas exceções - não divulga nada. É
que por trás de tudo há um "cachê" de 4,5 milhões
de reais". Parodiando conhecido comunicador: Isto,
sim, é uma vergonha!

O SR. OSCAR ANDRADE (Bloco/PMDB-RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, quero unir-me a todos os companheiros
nas manifestações de alegria pela brilhante vitória
de Michel Temer na eleição de ontem à Presidência
desta Casa. Uma vitória que foi abrilhantada e hon-

rada pelo cavalheirismo, pela lealdade e pelas bio
grafias de seus dois adversários, os Deputados Pris
co Viana e Wilson Campos, ambos com extensa fo
lha de serviços prestados à causa da democracia e
do Poder legislativo no Brasil.

O triunfo de Michel Temer, Sr. Presidente, é·o
triunfo da luta de todos nós pelo fortalecimento deste
Poder. É a sintonia cada vez maior do Parlamento com
a vontade democrática do conjunto de nossa socieda
de, que anseia por nosso empenho, nossa dediçação
às reformas e às mudanças que garantirão a entrada
do Brasil no século XXI pela porta da frente!

O voto em Michel Temer, é, por isso mesmo,
também um voto de confiança no Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, na continuidade do Plano
Real e na adoção imediata de políticas sociais e. de

._ t) ·'0· o

"infra-estrutura 'que permitam a drástica redução do
Custo Brasil, a retomada do desenvolvimento, a ele
vação do nível de emprego, a promoção da justiça
social e a eliminação do abismo que hoje separa as
regiões ricas das regiões pobres e marginalizadas
de nosso País.

Assim, eu e os demais companheiros da ban
cada de Rondônia trazemos nossa esperança, nos,
sa convicção de que este Govemo e os políticos que
o apóiam no Congresso Nacional não faltarão ao
compromisso sagrado de resgatar a imensa dívida
econômica e social para com o nosso Estado. Não é
possível tolerar por mais tempo que a campanha fe
deral para a erradicação da dengue em Estados ri
cos, como São Paulo e Rio de Janeiro, receba R§18
milhões, ao passo que Rondônia tenha de se con
tentar com apenas R§1 milhão para enfrentar os 200
mil casos de malárias registrados.

Sr. Presidente, faço um parêntese para informar
a V. Exª que após meu discurso passarei às suas
mãos requerimento no qual peço seja formada uma
Comissão destinada a investigar a malária em Rondô
nia e os valores que para lá têm sido destinados.

Acredito estar refletindo o sentimento de meus
companheiros da bancada de Rondônia ao afirmar
que a Câmara e o Senado, sob a direção corajosa e
esclarecida de Michel Temer e Antonio Carlos Ma
galhães, aprovarão rapidamente a emenda da ree
leição para, logo em seguida, ajudar o Govemo FHC
em sua grande caminhada, desemperrando, de uma
vez por todas, o crescimento do Brasil.

Estamos todos ansiosos para ver chegar a
hora e a vez de Rondônia, conquistando a saída ro
doviária para o Pacífico, a reforma total da BR-364,
a implantação definitiva da hidrovia Madeira-Amazo
nas, a erradicação integral da malária e o respaldo
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decisivo à nossa agropecuária. Para mim, é um con- te. Sr. Presidente, acho que ontem - e V. Ex!' é tes-
forto e uma honra saber que Rondônia sempre po- temunha - este plenário foi palco da festa da demo-
derá contar com o prestígio e o apoio do Presidente cracia. Tivemos uma verdadeira prova da democra-
e companheiro Michel Temer para a concretização cia na sua totalidade, inclusive afastando todos os
desses projetos tão longamente reivindicados pelo sinais e sintomas de fraude.
povo do meu Estado. Ontem, foi eleito Michel Temer. Quem é Michel

Era o que tinha a dizer. Temer? Professor universitário, Secretário de Segu-
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado rança, no período em que o regime militar dominava

Oscar Andrade, a Mesa acata o requerimento de V. neste País, escritor - seus livros são até utilizados
Ex!' e, nos termos do Regimento Interno:procederá na Universidade de São Paulo. S. Ex!' tem uma his-
ao devido encaminhamento. tória como Parlamentar, como político e como Líder

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, de um partido aliado.
peço a palavra pela ordem. Fazemos parte do Bloco/PMDB e S. Ex!! tinha

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V. de defender os interesses de um partido aliado, se-
EXª a palavra. não seria até destituído da liderança. Tenho certeza

O SR.' CHICO VIGILANTE(PT - DF. Sem revi- de que Michel Temer vai escrever uma novahistória
são do orador.) - Sr.' Presidente, enCamiliho à Mesa no Poder Legislativo nacional, em funçãO exatamen-
questão muito grave, a fim de que V. EXª tome ime- te dessa justificativa.
diatas .providências. Como temos conhecimento, Com essa argumentação, discordo do compa-
após a campanha para a Presidência da Mesa, ficou nheiro Chico Vigilante, apesar de toda estima e ad-
o lixo eleitoral nas paredes e dentro dos elevadores. miração que tenho por S. Exª, que faço questão de
Hoje, a empresa responsável pela limpeza nas de- deixar registrada. Discordo de sua apresentação
pendências da Câmara determinou que seus funcio- hoje.
nários limpassem especialmente os elevadores, ob- Na condição de médico, contudo, acosto-me à
rigando-os a usar tinner, sem os equipamentos de preocupação de sua questão de ordem. Discordo
proteção necessários, o que os tem intoxicado. dos instrumentos e da maneira como foram utiliza-

Tenho informação de que duas pessoas foram dos pela empresa que cuida da limpeza desta Casa.
parar no ambulatório do serviço médio da Câmara Esse era o segundo bloco.
dos Deputados, intoxicadas com esse produto, que No terceiro bloco, parabenizo mais uma vez o
é nocivo à saúde, ao prestar serviço a esta Casa, Governador do meu Estado, José Maranhão, que foi
por não ter a empresa responsável orientando sobre Parlamentar nesta Casa por três mandatos. V. EX-
o tipo de produto que eles estavam manipulando. teve ocasião e oportunidade de acompanhar todo o

Portanto, solicito a V. Ex!' que determine medi- seu trabalho, todo o seu desempenho. Conseguiu
das imediatas para sanar essa situação. fazer a rolagem da dívida do Estado da Paraíba,

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado economizando um milhão e meio de reais por mês.
Chico Vigilante, a Mesa acata a sua reclamação e Com base nessa economia, S. Ex'! tem dito e repeti-
imediatamente fará contato com a Diretoria-Geral, a do várias vezes, em todas as suas apresentações,
fim de que tome todas as' providências necessárias que irá apagar o último candeeiro no Estado da Pa-
para coibir esses atos e proibir que procedimentos raíba.
semelhantes aronteçam na Câmara dos Deputados. Então, isso é motivo e razão para apresentar-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo mos este voto de congratulações ao Governo do Es-
a palavra ao Deputado Armando Abílio. S. Ex'! dis- tado, através do seu Governador, José Maranhão,
põe de 5 minutos na tribuna. ex-Parlamentar, como já afirmamos, pela austerida-

O SR. ARMANDO ABíLlO (BlocoIPMDB - PB. de e seriedade, que representa desenvolvimento.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Por último, mais uma vez, acompanhando a Ii-
Deputados, vou dividir meu pronunciamento em três nha de raciocínio do Deputado Roberto Paulino, regis-
blocos. O primeiro é para parabenizar V. EXª pela tro nos Anais desta Casa o voto de pesar pela morte
sua eleição como 3Q Secretário. (Palmas.) do nosso companheiro Clócio Beltrão de Albuquerque,

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Muito ob- ex-Prefeito do Município de Alagoinha, que tem uma
rigado, Deputado Armando Abílio. história política no nosso Estado, a Paraíba.

O SR. ARMANDO ABíLlO - O segundo bloco Agradeço a V. Ex'!, Sr. Presidente, e mais uma
seria para contraditar o companheiro Chico Vigilan- vez meus cumprimentos pela sua eleição.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Agradeço Cataratas do Iguaçu, onde às vezes fazem um pas-
a V. EXª. seio de encerramento da visita ao País. Somos total-

O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Presidente, mente esquecidos no Itamaraty quando fazem a
peço a palavra pela ordem. agenda para uma delegação de representantes es-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V. trangeiros, Chefes de Govemo, empresários. O Ita-
EXª a palavra. maraty limitou o Brasil a esta região central, em de-

O SR. ADYLSON MOTTA (BlocoIPPB - RS. trimento dos interesses de regiões ricas como a nos-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não serei sa, hoje ponto estratégico no Mercosul.
longo em meu pronunciamento. Para essa luta, quero ajuda de V. EXª, agora

Penso que falo pelo meu partido, mas, com me~bro da Mesa. Temos de fazer com que sejamos
certeza, pessoalmente, quero aqui expressar minha ouvidos. Embora não tenhamos maioria, é preciso
grande satisfação em vê-lo presidindo a nossa ses- que pelo menos façamos chegar nossa voz até o Ita-
são na condição de membro eleito da Mesa da Câ- maraty e, se não for desejar muito, também ao Palá-
mara dos Deputados, dentro dessa concepção pluri- cio do Planalto, porqu.e somos Brasil - e o Rio Gran~
partidária que se procura dar à composição da Co- de do Sul tem uma diferença: é o único Estado que'
missão Executiva, à Comissão Diretora ou à Mesa, optou por ser brasileiro; não o somos por ucanetaço"
como convencionamos chamar. imperial, mas porque decidimos sê-lo. Então, acredi-

E quero dizer a V. EXª que o conhéço desde o to que o nosso Estado merece maior respeito.
início, chegamos juntos a esta Casa, somos de parti- Agora mesmo, para grande orgulho de todos
dos que pensam de forma diametralmente oposta nós, o Presidente da França visitará São Paulo, Bra-
em alguns temas, não temos a mesma filosofia paU- 5í1ia e o Rio de Janeiro. Virão presidentes de outros
tico-partidária, temos ideologias diferentes, mas te- países e visitarão dois ou três Estados, mas sempre
mos tido um excelente relacionamento, pelo caráter o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, às vezes,
de V. EXª, pela dignidade, pela competência, peJa também o Paraná e Minas Gerais são excluídos. O
combatividade e pelo bom combate que tem travado Brasil deveria ser tratado de maneira mais harmâni-
aqui nesta Casa, o que me ensinou a respeitá-lo, ca, com mais justiça, mais eqüidade, mais seriedade
como faço com todas as pessoas sérias. e até com mais inteligência. Esse é o apelo que

Quero dizer da grande alegria em vê-lo partici- faço. .
par da Mesa. V. EXª tem uma grande responsabilida- Ocupando o tempo destinado ao meu partido,
de. É o único representante não apenas do Rio com o apoio do meu Uder, mas basicamente em
Grande do Sul- faço questão de ressaltar -, mas da meu nome, quero extemar a V. EXª os meus cumpri-
Região Sul, do Paraná para baixo. Na Mesa do Se- mentos e os meus votos de êxito. Tenho certeza de
nado e na da Câmara dos Deputados só há um gaú- que V. ExI tem todas as condições para dignificar o
cho: V. EXª. cargo que ocupa e até para ir além dele nesta Casa.

Então, veja a responsabilidade que tem, neste (Palmas.)
momento, dentro do Congresso Nacional. V. ExI ha- . O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Esta Pre-
verá de dignificar esta Casa - tem todas as qualida- sidência agradece a V. EXª os cumprimentos e os
des -, mas, por outro lado, quero dizer que estamos estende a toda a Mesa, na certeza que faremos um
perdendo espaço. V. Ex!! há de concordar com isso. trabalho colegiado. . .
A Região Sul praticamente não tem mais participa- O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Com a
ção nesta Casa - e isso dá a impressão de que o palavra o Sr. Deputado Nilson Gibson.
Brasil se limita a São Paulo, a Bahia e, às vezes, ao O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun-
Amazonas. Já mandei uma carta ao Ministro das cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Relações Exteriores e quero ratificá-Ia na audiência Srs. Deputado, desejo registrar nos Anais da Câma-
que pedi. ra dos Deputados que a principal obra a ser realiza-

Quando um Chefe de Estado visita este País, da no processo de construção, do Porto Interno do
geralmente acompanhado por comitiva de até cem Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco,
empresários que vêm fazer negócios no Brasil, será iniciada este mês, segundo informação do Go-
quem.decide aonde vai é ~ visitante, mas quem su- vemador Miguel Arraes. Uma draga da companhia
gere e o Itamaraty, e parece· que o Rio Grande do holandesa Van Oord começará a fazer a drenagem
Sul não pertence mais ao Brasil, que termina no Pa- do canal principal do porto, num trabalho que se
raná, Estado que ainda tem a sorte de abrigar as deve prolongar até novembro do corrente ano.



Sr. Presidente, com a entrada em operação do
portu interno, Suape poderá praticamente duplicar
sua capacidade de movimentação de cargas. Atra
vés do porto externo, circulam anualmente cerca de
3,5 milhões de toneladas de diversos produtos, prin
cipalmente combustíveis, primeira mercadoria a ser
movimentada em Suape.

A área interna pennitirá o embarque e desem
barque de 6 milhões de toneladas por ano. Garantirá
também a instalação no porto de tenninais privados.
Um deles, destinado à movimentação de grãos, já
está sendo negociado com diversas empresas e
com o Porto de Louisina (EUA), que poderá montar
uma parceria com o Governador Miguel Arraes para
arrendamento de um galpão graneleiro.
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A draga retirará 7,25 milhões de metros cúbi- -Sr. Presidente, concluindo, o Complexo Indus-
cos de detritos numa faixa de 1,56 mil metros. Com trial e Portuário de Suape, em Pernambuco, está in-
isso, o canal terá uma profundidade de 15,5 metros, cluído na relação das 42 obras prioritárias do Plano
o que permite a circulação de navios de longo curso, Brasil em Ação e tem um orçamento de R$172 mi-
com mais de 150 mil toneladas. Ihões entre 1997 e 1999.

Todo o serviço de dragagem custará R$37 mi- Oportunamente voltaremos ao assunto.
Ihões e será realizado em paralelo com a abertura Sr. Presidente, peço a V. EX-, na forma do Re-
dos arrecifes que dará acesso à área do porto inter- girnento, que autorize o Dr. Humberto Martins, de A
no. Cerca de 80 metros de arrecifes já foram corta- Voz do Brasil, a divulgar o meu pronunciamento,
dos, mas ao todo são 300 metros, trabalho a ser bem como no jornal Hoje na Câmara, com a autori-
concluído em outubro, quando terá custado R$13 zação da D~ Amneres Pereira (Bilau).
milhões. O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Já está

autorizado. V. E~ será atendida na íntegra.
Outro serviço também previsto para estar pron- O SR. NILSON GIBSON _ Agradeço a V. Exi',

to em outubro é o de proteção dos arrecifes, que de- Sr. Presidente, a generosidade e aproveito a oportu-
mandará mais R$10 milhões. Para que o porto inter- nidade para parabenizá-lo. V.~ realmente vem en-
no esteja adequado à movimentação e atracação de riquecer muito a Mesa e dar brilho à 31 Secretaria.
navios, no entanto, é preciso construir um cais com Meus parabéns, Deputado Paulo Paim.
300 metros. Esta é a segunda obra mais cara do
Complexo de Suape, em Pernambuco. Esta orçada O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A Presi-
em R$18 milhões e, de acordo com o cronograma déncia agradece a V.~ em nome da Mesa.
do Governo Miguel Arraes, será realizada até janeiro O SR. NILSON GIBSON - Fazemos apenas
de 1998, quando será colocado em operação o POltO justiça a V. ~.
interno. Concedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo

Vargas.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, acredito O SR. ARLINDO VARGAS (PTS - RS. Sem

que as obras do Complexo Industrial e Portuário de revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. De-
Suape não terão problemas este ano com falta de putados, inicialmente eu, gaúcho também, quero
recursos. Do dinheiro necessário aos serviços da cumprimentar o 32 Secretário desta Casa, o Deputa-
área interna, R$6,2 milhões já foram investidos. Ou- do Paulo Paim, que tem honrado as tradições do Rio
tros R$20 milhões estão disponíveis para o Gover- Grande do Sul e que agora, com certeza absoluta,
nador Miguel Arraes aplicá-los. Mais R$53 milhões elevará os trabalhos desta Casa a lugar destacado
foram assegurados no Orçamento Geral da União no cenário nacional e internacional.
através de emenda da bancada de Pernambuco, as-
sim como há compromisso do Governo Fernando Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, tenho
Cardoso em efetuar sua liberação, registrando o tra- nesta tribuna defendido a agricultura. Todos sabe-
balho do Vice-Presidente da República Marco Ma- mos que a produção primária está saindo de uma
ciel. das suas maiores crises - e há poucos dias ocupei o

Grande Expediente para falar no assunto. Infeliz
mente, no Orçamento deste ano há redução de 43%
no que deverá ser aplicado em AGF e EGF, o que
diminui de 2 bilhões e 180 milhões para apenas 1 bi
lhão e 250 milhões o volume de recursos destinados
à comercialização da safra.

Isso acontece porque o 11m2 Sr. Secretário de
Política Agrícola do Ministério da Agricultura, onde
está o Ministro empenhado em salvar a agricultura,
defende os interesses do Conselho Monetário Na
cional e não os do setor e quer que o Governo se
afaste totalmente da comercialização e da produção
primária, o que é profundamente lamentável.

Quero protestar, nestes poucos minutos, contra
a atitude tomada pelo Conselho Monetário Nacional
em 22 de janeiro passado, desobrigando os bancos
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aaplicarem 25% dos depósitos à vista em crédito ru- Com o advento do Plano Real, algumas empre-
ral. Isso diminuirá muito o montante de dinheiro que sas que comercializam o tíquete alimentação e que
será aplicado na agricultura efará com que os ban- foram atraídas para esse ramo peló ganho fácil em
cos façam opção por aplicações que, mesmo sendo razão da espiral inflacionária quebraram, atingindo e
agrícolas, possam gerar maior renda. Eles não mais comprometendo a imagem do programa.
serão obrigados a financiar agriculturas com renda
até 30 mil reais. Por outro lado, a compra e venda paralela de

Temos de denunciar e combater nesta Casa tíquetes contribuía para manchar a imagem do progra-
essa medida. É fundamental que o Governo e a Câ- ma que fora concebido para alimentar e nutrir o traba-
mara dos Deputados tenham sensibilidade e apoiem Ihador e não para enriquecer falsos empresários.
a produção primária, pois o sistema financeiro pode- Foi por essas razões que houve quem pensas-
rá utilizar 25% dos depósitos à vista nas culturas de se e tentasse acabar com o programa. Entretanto,
sua preferência e não aquelas que formam a cesta em boa hora, o Congresso Nacional decidiu pôr fim
básica, necessárias ao povo brasileiro. a essas tentativas e iniciativas que trariam prejuízos

Ora, Sr. Presidente, nós, que temos ligações incalculáveis e irreparáveis ao trabalhador brasileiro,

com a agricultura, que no ano passado fomos Supe- Pois bem, srªs e Srs. Deputados, hoje ocupo
rintendente Regional da Conab no Rio Grande do esta tribuna para fazer um registro da maior impor-
Sul e que vimos os anseios e necessidades dos pro- tância para o Programa de Alimentação do Traba-
dutores primários, suas dificuldades de comercializa- Ihador: o Ministério do Trabalho editou duas porta-
ção, armazenamento e produção, não podemos rias que, com absoluta certeza, corrigirão irregulari-
aceitar que o orçamento para a comercialização das dades e desvios, e consolidarão definitivamente
safras tenham diminuído e que o Conselho Monetá- esse programa.
rio Nacional esteja agindo contra os interesses do
Brasil, contra os interesses do Governo Fernando Na primeira, o Ministério disciplina, com rigor, o
Henrique Cardoso, que quer recuperar a agricultura. funcionamento de todo o sistema de alimentação-
O Conselho Monetário Nacional está desobrigando convênio, impondo regras e normas que eliminarão
os bancos de aplicarem 25% dos depósitos à vista todas as irregularidades existentes atualmente, des-
na pequena propriedade, o que chamamos de exi- de o recadastramento das empresas operadoras e
güidade bancária. das beneficiárias de incentivos fiscais, como a rede·

Registro esse alerta, na Certeza absoluta de de estabelecimentos credenciados para recebimento
que o Presidente da República e o Sr. Ministro toma- dos tíquetes, passando pelo reembolso através de
rão uma atitude para reverter essa decisão do Con- depósito bancário, até a previsão de utilização de
selho Monetário Nacional cartões magnéticos ou inteligentes~ Assim, a portaria

assinada pelo Ministro Paulo Paiva regulamenta
Encerro meu pronunciamento dizendo a todos toda a atividade desenvolvida pelo PAT e reduzirá,

que o Sr. Ministro da Agricultura deverá tomar uma
atitude para corrigir essa triste decisão do Conselho até à eliminação, as distorções e abusos detectados

no sistema ao longo do tempo.
Monetário Nacional que desobriga os bancos de
aplicar 25% dos depósitos na chamada exigibilidade A outra portaria interministerial é de suma im-
bancária. portância também. A~sinada pelos Ministros do Tra':

Era que tinha a dizer. balho, d..t Fazenda e da Saúde, cria uma comissão
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. tripartite a ser composta por três representantes do

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Governo, três dos trabalhadores e três dos empre-
SrBs e Srs. Deputados, sabe esta Casa que tenho gadores, através de entidades de âmbito nacional,
sido defensor intransigente do Programa de Alimen- destinada a avaliar e diagnosticar o quadro existente
tação do Trabalhador .(PAT). Assim tenho agido por e elaborar estudos com propostas que conduzam ao
que entendo que este é um dos poucos programas aperfeiçoamento e fortalecimento do PAT.

de cunho institucional que têm sobrevivido ao longo Esta é, sem sombra de dúvida, uma iniciativa
dos anos, cumprindo com a finalidade a que se des- que merece o nosso reconhecimento e o nosso
tinou. aplauso e, com certeza, de todos os trabalhadores

Ao completar 20 anos de existência e efetivo beneficiários, ou não, do programa, já que vimos, há
funcionamento, o PAT atende hoje a mais de 10 mi- pouco tempo, a união de todas as centrais sindicais
Ihões de trabalhadores. em defesa da manutenção do PAT.
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É ainda maior a sua importância porque coloca
no devido lugar - o Ministério do Trabalho - e no
foro legítimo e próprio a discussão da matéria.

Por isso, cumprimento os Ministro Paulo Paiva,
Pedro Malan e Carlos César de Albuquerque pela
feliz e competente iniciativa e deixo registrada a mi
nha convicção de que ao ser encaminhado ao Con
gresso o resultado do trabalho desta comissão, em
forma de projeto de lei, estaremos diante de estudos
e proposições realizados sem o emocionalismo que
conduz a resultados tendenciosos, mas com serie
dade e competência pelas partes que integrarão
essa comissão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HERMES PARCIANELLO (BIocoIPMDB

PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
benizo V.Exa. por ter sido eleito 32 secretário. Em
seu nome cumprimento o Presidente Michel Temer e
demais membros da Mesa.

Homenageio a Deputada Regina Uno, aqui pre
sente, que representa as mulheres no Parlamento.

Sr. Presidente, Srl's. e Srs. Deputados, o
BID(Banco Interamericano de Desenvolvimento),
num trabalho denominado Progresso Social e Eco
nômico na América Latina, critica o fraco desempe
nho registrado, em 1996, no PIB da região, conside
rado muito modesto quando comparado ao cresci
mento médio obtido nas décadas de 60 e ao. Tam
bém as revistas Business Week, The Economlat e
Foreign Affairs comentaram os riscos do modelo
adotados pelos chamados ·países emergentes·, as
incertezas que cercam os ·choques liberais· na
América Latina, sendo que tais desajustes econômi
cos podem, realmente, dar origem a graves instabili
dades políticas.

Embora o termo "globalização· pareça indicar a
extensão de benefícios para todos os países, na ver
dade apenas aumenta o poder dos ricos e reduz as
oportunidades para países como o Brasil. O modelo
baseado na utQpia neoliberal como reguladora abso
luta do mercado demonstra sua ineficácia sobretudo
quando confrontado com os indicadores da crescen
te miséria no mundo. Enquanto persiste, por exem
plo, o conflito de interesses entre os países atrasa
dos e os.Estados Unidos sobre as questões relacio
nada~ com as tarifas de importação e exportação e
com a manutenção da hegemonia norte-americana
sobre o mercado de tecnologia da informação, 800
milhões de pessoas passam fome diariamente e
mais 500 milhões de crianças não recebem a quanti
dade mínima de nutrientes para garantir um desen
volvimento físico e mental normal. Estes dados fo-

ram divulgados pelo próprio Banco Mundial, contra
rilindo as crenças e as presunções de grande parte
dos economistas e partidários do neoliberalismo.

Com ênfase no estabelecimento de novas for
mas de solidariedade, é preciso, sim, reformar o Es
tado, rompendo-se com o referido modelo neoliberal,
que, na verdade, se tem celebrizado somente como
um forte instrumento de concentração de renda e
poder e de exclusão social, de globalização da misé
ria e da fome, que, por conseguinte, pode vir a pro
vocar, muito em breve, novos ciclos de repressão e
autoritarismo.

A propósito, convém perguntar: onde está o di
nheiro? Evidentemente, com os principais beneficiá
rios do neoliberalismo, países ricos, empresas multi
nacionais, armadores, estaleiros, companhia aéreas,
produtora e distribuidoras petrolíferas, instituições fi
.nanceira, empresas de informática e de telecomuni
cações. A economia sem limites apresenta-se, as
sim, como uma realidade inevitável, onde, infeliz
mente, em primeiro lug;3.r o lucro e não existem mes
mo maiores preocupações cõm a correção das desi
gualdades e injustiças sociais.

Não há como aceitar a submissão e a docilida
de do Governo FHC em relação à rígida cartilha do
neoliberalismo. Preocupa-nos, sobremaneira, a in
sensibilidade do Governo ante a miséria que assola
o País. Esta miséria é visível nas ruas e desmente
quaisquer estatísticas que possam ser fornecidas
por determinados institutos de pesquisa. Com insis
tente freqüência, essas pesquisas, maquiadas e ma
nipuladas segundo as conveniências e os interesses
do Governo, têm sido veiculadas pela mídia a servi
ço do fortalecimento do ·pensamento único·, expres
são cunhada pelo redator-chefe do jornal francês Le
Monde, Ignácio Ramone. Apresentado por intermé
dio de um discurso artificialmente impessoal, dog
mático e arrogante, o ·pensamento único· tem entre
suas principais normas: desregulamentação, privati
zação, liberalização, abertura de mercado, interna
cionalização da produção industrial e dos fluxos de
capital, competitividade, produtiv-idade e·· modern
ização empresarial, redução do déficit público a
qualquer preço, diminuição dos direitos dos trabalha
dores e da capacidade de reivindicação dos sindica
tos. Prega, em suma, o endeusamento do mercado
em detrimento do Estado e de suas funções de cará
ter social.

Esta é ideologia criada e mantida, afinal, em
função apenas dos interesses das principais forças
do capitalismo internacional. Responsáveis pela de
finição do modelo que deve ser seguido por todos,
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encontram-se, à frente da aldeia global, os 23 paí- e, principalmente, em desemprego, uma ameaça
ses desenvolvidos: Estados Unidos, Canadá, países hoje crescente em todo o mundo. Além disso, as
da Europa Ocidental, Austrália, Japão e Nova Zelân- empresas existentes, enfraquecidas' pela globaliza-
dia, que, com 15% da população mundial, detêm ção, têm sido vendidas a preços muito baixos. O di-
80% do Produto Intemo Bruto (PIB). Neste grupo se- nheiro que entra logo sai e em maior quantidade.
Ieto, a renda per capita média é de US$ 24 mil, en- Acentue-se também, no tocante às privatizações, o
quanto nos outros 162 países é de apenas USS 1 fato de que os monopólios estatais e nacionais vêm
mil. segundo dados elaborados por Octavio de Bar- sendo transformados em monop6lios e oligopólios
ros, diretor-técnico da Sociedade Brasileira de Estu- privados e mundiais, criando-se uma situação pior
dos de Empresas Transnacionais e da Globalização que a anterior.
Econôrilica, os 23 países mais ricos são, hoje, res- Na era global, o êxito de um país é determina-
ponsáveis por 88,4% dos fluxos intemacionais de do por sua capacidade de exportação, mas o Brasil
crédito, por 70% dos investimentos externos diretos vem reduzindo as suas exportações à proporção
e por 87,5% do valor total das empresas listadas em que aumenta as importações, e, nesse diapassão,
Bolsas de Valores do mundo. Entre os integrantes não há muito o que esperar quanto ao destino da in-
do segundo escalão, 115 países em desenvolvimen- dústria brasileira no próximo milênio. A política cam-
to, incluindo o Brasil, escancararam seus mercados bial dizimou a indústria de bens de capital. Também
para receber recursos que apenas passam por seu não podemos perder de vista os danos causados
território de forma muito rápida e superficial. Quanto pela manutenção de taxas de juros reais elevadas,
aos 47 restantes, a maioria países da África, com em moeda forte, mesmo depois da estabilização.
Eti6pia~ Somália e T090, sequer aparecem no mapa No que o Brasil reduz os riscos para investi-
do capital. mentos e contratos de financiamento, atraindo mais

A queda das barreiras comerciais, conforme a recursos toma a aumentar seu endividamento exter-
prática em vigor nos anos 90, serve, de fato, à extre- no, com todos os inconvenientes que isto pode acar-
ma concentração da riqueza. Vale observar, no en- retar, principalmente quando já se encontra o País
tanto, que os países fortes mantêm em seus limites sob o efeito do pior de todos os gravames. Fiel ao
ngorosas medidas de protecionismo, ao passo que evangelho do ·pensamento único·, o País chega ao
os fracos, submetendo-se ao papel que lhes é im- ponto de ser justamente apontado peJo historiador
posto, se abrem ao comércio e ao capital multinacio- Eric Hobsbawm, em A Era dos Extremos, como ·um
nal, e cada vez mais se amplia o fosso existente en- monumento à negligência social·.
tre os países ricos e os países pobres. lamentavelmente, hoje, o único objetivó claro

Conforme observa o economista Luiz Gonzaga e bem definido do Governo consiste em chegar à
Belluzo, com re"ferência aos anos 90: ·Os países da reeleição. Mais do que nunca, no entanto, importa
periferia, até então submetidos às condições de privilegiar as políticas públicas integradoras do ponto
ajustamento impostas pela crise da dívida, foram li- de vista social. Trata-se mesmo de assegurar à so-
teralmente capturados pelo processo de globaliza- ciedade civil o controle efetivo sobre as suas políti-
ção, executando seus programas de estabilização cas públicas estratégicas. O Governo FHC precisa
de acordo com as normas dos mercados financeiros assumir maior responsabilidade sobre as políticas
liberalizados·. intemas de Jesenvolvimento, com especial ênfase à

Dentro desse quadro, o México, apesar da educação, à formação de mão-de-obra qualiflC8d.&, à
obediência ao receituário do FMI, não conseguiu evi-' saúde, à geração de poupança interna, ao investi-
tar os abalos sofridos no final de 1994 por causa de mento em pesquisa etc. Inclusive, diversamente do
uma aguda crise cambial. Não obstante, outros go- que leva a crer a pregação neoIiberal, o papel do ~-
vemos latino-americanos," confiando talvez em me- tado na maioria dos países desenvolvidos só tem
lhor sorte, vêm seguindo o mesmo caminho. Mas o aumentado durante os últimos anos.
que pode reservar para o futuro uma economia mun- Impãe-se, enfim, proceder a uma revisão am-
dial que, na verdade, concorre para o agravamento pia e profunda sobre as circunstâncias e imposições
das desigualdades? . que, atualmente, constituem verdadeiros obstáculos

Três quartos do total de US$ 325 bilhões de in- à afirmação do Brasil como país [ntegro e com pleno
vestimentos diretos entre fronteiras são destinados a domínio dos meios para dar solução aos seus princi-
fusões e aquisições que, em vez de significar au- pais problemas, até mesmo no sentido de evitar o
mento de produção, resultam no corte de atividades processo de avitamento e desnacionalização da em-
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presa brasileira, tentando, em vez de acumular su
cessivas perdas, obter do momento melhor proveito
para o País e para sua população.

Por um governo, sobretudo, mais sensível, ati
vo e eficiente em relação às graves questões sociais
brasileiras!

Solicito ainda que V. Ex!' autorize a divulgação
do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

O SR. MOISÉS BENNESBV (Blooo/PL - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf"ls e Srs.
Deputados, ontem, de forma democrática, elegemos
os membros da Mesa que dirigirão os trabalhos da
Casa. É com alegria que, da tribuna, felicito a todos
os eleitos.

Peço ao grande e maravilhoso Deus, o único
poderoso no mundo, que dê inspiração a todos nós
e aos demais membros da Casa para que possamos
cada vez mais atingir os anseios do povo brasileiro
e, quiçá, da América Latina. Esta é a nossa respon
sabilidade de País líder, do país mais populoso do
Continente.

Tenho certeza absoluta de que, com a valoriza
ção tão apregoada na campanha dos três candida

"tos, sairemos do campo"da intenção para o da ação,
e poderemos ver as nossas súplicas e as nossas so
licitações atendidas pela Mesa.

Que o direito previsto na Constituição nos seja
assegurado, porque assim como falou agora um
companheiro gaúcho, falo eu também por Rondônia
e pelo Acre, onde também o ·papa amarelo· funcio
nou. E quem não sabe o que é ·papa amarelo·? Foi
um gaúcho que, usando o rifle 44, fez com que o
Acre se tomasse Brasil.

Agora, pertencer ao Brasil apenas para constar
do mapa não me interessa. Que este País ofereça
condições de igualdade ao povo humilde, principal
mente dos Estados carentes de infra-estrutura.

Mais uma vez, peço a V. Ex!', como Presidente
em exercício, "transmitir nossos votos de felicidade
aos demais colegas para que, unidos, possamos
ajudar o povo sofrido, ansioso, ordeiro e bom, como
é o do Brasil.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
Deputados, quero irmanar-me ao Deputado Adylson
Motta no elogio ao Deputado Paulo Paim, que ora
preside a sessão, por ter sido eleito 32 Secretário da
Mesa. Esse fato ocorreu não por S. Ex'! pertencer ao
PT, nem a nenhum partido ou Estado, mas pelo
equilíbrio, trabalho e responsabilidade com que tem
sempre havido na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, fazem
se mais fortes e, agora, mais evidentes as pressões
exercidas pelas grandes potências - aqui capitanea
das pelos Estados Unidos da América - no sentido
de exigir do Brasil maior e mais irresponsável aber
tura de sua economia.

Já no ano passado, quando da reunião da Or
ganização Mundial do Comércio, a delegação brasi
leira foi bombardeada, a cada instante, para aceitar
a decisão de se abrirem os mercados nacionais de
informatização, em especial, com o que países po
bres renunciariam, na prática, a desenvolver alou
absorver tecnologia de ponta no setor.

É de conhecimento de todos que a informatiza
ção, em desenvolvimento aceleradíssimo ria área de
telecomunicações e processamento de dados, rep
resenta um dado de relevo na soberania de cada
país. Dominar essa tecnologia, aplicá-Ia em benefí
cio da produção de bens e serviços, tudo com objeti
vos nacionais bem definidos, é de importância vital
para cada Nação em nosso mundo.

No Brasil, tomando-se defensor desta política 
que, para nós, não é a de estatização nem a de re
serva de mercado -, defender esta política salvado
ra, repetimos, acaba lançando seus defensores na
quele limbo em que patinam os defensores de uma
política arcaizante e os batalhadores impudicos de
um entreguismo irracional. Não aceitamos quaisquer
desses rótulos. E insistimos na necessidade de que
o Brasil, um país que se quer soberano, saiba traçar
as políticas econômicas e sociais que lhe digam res
peito e que digam respeito aos interesses mais legí
timos de nosso povo.

E isto, impossível negar, não se faz sem firme
za e sem independência. Antes de mais nada, há
que observar de que forma se comportam os países
mais avançados frente ao restante dQ mundo, ou
melhor, frente ao posicionamento que o Brasil vem
adotando nas relações internacionais de comércio.

Não temos, é certo, ainda não temos mercado
interno com capacidade para absorver toda a produ
ção nacional. Aqui, a política salarial, diga-se de
passagem, é, no mínimo, um genocídio. Para nossa
elite empresarial - e isto é apenas um exemplo 
mais vale vender dois produtos a 20 reais cada um,
do que vender vinte produtos a dois reais cada um.
Ainda que o resultado matemático das duas opera
ções seja o mesmo, o dado é socialmente injusto.
Assim, a essa elite empresarial de nada interessa
que a massa salarial possa crescer realmente, au
mentar o nível de consumo da população como um
todo e não apenas deste ou daquele grupamento so-
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cial. Por esta razão, entre outras, dependemos do Há, é claro, entre o Nafta e o Mercosul diferenças de
comércio intemacional, ali onde deveremos colocar fundo e de método, quando nada porque não encon-
nossos produtos, em sua fração excedente, e bus- tramos, em nosso mercado específico, diferenças
car, do mesmo passo, máquinas e serviços tecnoló- tão gritantes como as que existem entre o PIB mexi·
gicos que nos permitam avançar no rumo de uma cano e o dos Estados Unidos e o do Canadá.
maior produtividade, de um produto mais bem aca- De qualquer forma e nada obstante os trope-
bado. ços colocados em seu caminho pelas grandes po-

E aqui começa nossa via-crucis. Podemos tências, o Mercosul caminha. Veja-se que, de 1990
apontar alguns exemplos emblemáticos que bem a 1996, o comércio exterior brasileiro dobrou em va-
comprovam nossa assertiva. O GAlT, hoje transfor- lores absolutos, passando de 50 para mais de 100
mado em OMC (Organização Mundial do Comércio), bilhões de dólares. Mas, depois de posto em prática
realizou uma chamada Rodada Uruguai, que durou o Mercosul, nossas relações comerciais, na área, ti-
de 1986 a 1994. Este tempo todo indica quão exten- veram crescimento bem mais significativo.
sas e demoradas foram as discussões a esse res- O que querem, agora, os Estados Unidos, pela
peito. Pois bem, até hoje, nem os americanos nem palavra de seu embaixador no Brasil? Que noss.o
os europeus da União Européia cumpriram com as País acelere a instalação da Alca, isto é, da Área de'
decisões conjuntas ali adotadas. E não é só: os Es- Livre Comércio da América Latina? Em princípio,
tados Unidos exigem a liberação integral de tarifas, nada a opor. O Brasil se comprometeu a participar
mas não levantam um dedo para acabar com a pro- da Alca, mas somente o dará, de forma efetiva,
tação que exercem, com dureza, a favor de 67 de quando isto ocorrer sem prejuízos mútuos, o que, de
seus produtos. Isto sem falar, entre outras, nas ba- fato, ainda não pode ser confirmado.
nesses concedidas a sua produção rural. Somos, no Mercosul, quatro países. Na Alca,

Há absurdos gritantes. O Brasil é hoje o maior seremos 34 nações. Nem' há como duvidar da com-
exportador mundial de suco de laranja, com produ- plexidade que representará o comércio livre entre
ção concentrada, em sua quase totalidade, no Esta- dezenas de nações, com a necessidade, que o Bra-
do de São Paulo. Pois bem, a cada tonelada de sil estará sempre defendendo, de que se respeitem
suco exportada, o Tesouro dos Estados Unidos co- interesses coletivos, de que nada se fará em contrá-
bra de nossos exportadores 454 dólares, o que faz rio a esse ou àquele país. E é em meio a essa com-
com que o Brasil, um país pobre, contribua, somente plexidade que passamos a atuar os etemos pesca-
com a exportação de suco de laranja, com a formi- dores de águas turvam, buscando ganhos e vanta-
dável soma de 68 milhões de dólares para os cofres gens nem sempre lícitos.
ianques, os mesmos dólares de que tanto necessita- Não concordamos. A globalização é qualquer
mos para implementar, aqui, projetos sociais de toda coisa assim tão definitiva? Bem, não é o instante
urgência. para levantar esta discussão, 'âté porque as posiçõ-

De que reclamam americanos e europeus? Afi- es frente a ela são múltiplas, antagônicas. Mas é
nal, Europa e Estados Unidos respondem por mais preciso dizer que a participação do Brasil, neste pro-
da metade do déficit acusado por nossa balança co- cesso, não pode ser definida para lá de nossas fron-
mercial. De fato, feitas as contas entre importação e teiras, nem o será a partir de interesses que não se-
exportação, nosso comércio com a União Européia jam os nossos.
apresentou déficit de 654 milhões de dólares, resul- Sabemos das dificuldades da hora. Entende-
tado que, frente ao comércio exterior com os Esta- mos que o processo de modernização se deve dar a \'1
dos Unidos, foi superior a 2 bilhões de dólares. Veja- partir dos interesses de um povo soberano, de uma
se que a balança comercial brasileira acusou déficit nação livre, que deve saber até onde pretende che-
total de 5,5 bilhões de dólares, e se vê que é impos- gar, e por que caminhos atingira seus objetivos na-
sível entender o que querem esses eminentes de cionais. Até lá, o Brasil fala pelo Brasil, dispensando
moedas fortes, esses senhores do capital. apartes 'e argumentos comprometidos, no mais das

Ora, Sr. Presidente, com o patrocínio dos Esta- vezes, com interesses que não são os nossos.
dos Unidos da América foi montado o chamado Naf- De resto, a esses defensores acríticos da glo-
ta que, na tradução portuguesa, é a Associação Nor- balização, cabe a advertência formulada por um téo-
te-Americana de Livre Comércio, reunindo Estados logo - isto mesmo, um teólogo! -, o alemão Hans
Unidos, México e Canadá. O Brasil, com todo direito Künig por ocasião do Fórum Econômico Mundial,
e oportunidade, resolveu implementar o Mercosul. realizado recentemente em Davos, na Suíça, sob o
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tema "Globalização e o Indivíduo": "Se a globaliza-_>
ção for apenas um instrumento para a maximização '
dos lucros, preparem-se para uma séria crise so
cial".

Portanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, neste pronunciamento analiso as pressões des
cabidas exercidas pelas autoridades do comércio in
ternacional dos Estados Unidos, que sempre fazem
apologia do livre comércio, defendendo, para os ou
tros, a liberdade total das fronteiras econômicas. Re
firo-me especialmente às pressões feitas para cons
tituir a chama Alca - Área de Livre Comércio da
América Latina.

Enquanto alardeiam a necessidade de outros
países, principalmente os do Terceiro Mundo, abri
rem suas fronteiras, o que se vê em relação aos
seus produtos é uma brutal reserva de mercado,
com a qual não podemos de maneira alguma con
cordar.

Por isso, espero que as autoridades brasileiras
continuem opondo-se e não falando apenas em off
para a imprensa internacional, mas assumindo com
firmeza a defesa do interesse nacional, quando este
em jogo o futuro do País.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, com a ajuda de Deus espero terminar este
discurso, visto que se depender do sistema de ener
gia todos nós corremos riscos.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Brasil
corre o risco de mais uma vez sofrer um grave des
gaste em âmbito internacional, pois já percorrem o
mundo· imagens mostrando que chuvas inundam ca
sebres e matam pessoas ou de acidentes pavorosos
em nossas estradas, sem manutenção. Ao mesmo
tempo, realça aos olhos de todo o mundo o trata
mento que damos aos aposentados, aos jovens e às
crianças; para não fal~lr de um salário mínimo, o me
nor da América Latina, e, ao mesmo tempo, da
maior concentração de renda do mundo.

Estamos nos referindo a um telefonema que a
Anistia Internacional deu ao Partido dos Trabalhado
res - acreditamos também que tenha feito a Qutros
partidos - com o intuito de saber se para aprovar a
reeleição o Presidente Femando Henrique Cardoso
e Deputados desta Casa foram incluídas nessa "ne
gociação" (entre aspas) as terras indígenas. Sim
plesmente o que a Anistia Internacional buscou sa
ber e o que remetemos àquela entidade em Londres
foi uma cópia do jornal Folha de Roraima. Deputa
dos rorainenses da base governista afirmaram, entre

outras coisas, que a reeleição era o momento da
bãiganha. E, entre outros pedidos, exigiam o reestu
do da demarcação de terras indígenas, particular
mente da Raposa/Serra do Sol.

Sr. Presidente, Srs. Deputado, será que o Pre
sidente da República se aponderou, como se grileiro
fosse, de terras indígenas passando a ofertá-Ias a
grupos econômicos? Será que vamos tratar minoria,
a verdadeira dona do território brasileiro, uma vez
que está aqui há séculos, de forma indigente? Será
que o Presidente da República não tem a dimensão
ética e moral de uma cultura que tem que sobreviver
para preservar a nossa própria dignidade de povo ci
vilizado?

Portanto, Sr. Presidente, queremos aqui de
nunciar o fato não só à Anistia Internacional, mas fa- ..
zer um alerta ao povo brasileiro, que deve sair em
defesa da terra indígena. O encontro de lideranças
de povos indígenas, que se realizará de 14 a 17 do
presente mês, deverá ter conseqüentemente o apoio
de toda a sociedade brasileira, até porque a comuni
dade internacional já está mobilizada. Não se trata
apenas de defender uma cultura; trata-se, repito, de
defender a dignidade do ser humano. Na África do
Sul, a conquista do direito ao voto e a eleição de um
presidente negro foi, sim, uma luta dos negros. Mas
foi acima de tudo, uma luta da humanidade em defe
sa de valores éticos e morais.

Portanto, quando da votação da reeleição,
como aqui ouvimos e alguns dizem ter presenciado,
os Deputados não receberam somente a pressão de
banqueiros e de prefeitos com interesses eleitorei
ros, mas, como registra a Folha de Roraima, houve
também mudança de comportamento de Deputados
da base governista.

Não só lamentamos como denunciamos esse
fato, já contando com o apoio da Anistiá Internacio
nal. Acredito que sociedades organizadas e autori
dades públicas do Brasil, com certeza, vão continuar
se manifestando contra a verdadeira loja de conve
niência que foi a reeleição, principalmente em defe
sa de valores e princípios que devem nortear o povo
e orientar o Governo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Esta Pre

sidência, com muita satisfação, cumprimenta o Líder
recém-eleito do PCdoB, Deputado Aldo Arantes, e
lhe concedo a palavra por três minutos, para uma
comunicação de Liderança.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoS - GO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os jornais de hoje anunciam
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que o Governo ficará com 50% das novas jazidas
descobertas no sul do Pará, como se isso repre
sentasse um grande avanço.

Ora, Sr. Presidente, todos os meios de comuni
cação são unânimes em caracterizar a descoberta
dessas jazidas como uma das maiores, se não a
maior, realizadas no século XX, comparável apenas
às maiores do mundo, localizadas na África do Sul e
no Canadá. Até agora, Sr. Presidente, não se tem
uma idéia exata do tamanho dessas reservas, mas
já se sabe que há grande quantidade de ouro, de co
bre e de inúmeros outros minerais. Fala-se, por bai
xo, que seriam 500 toneladas de ouro.

Ora, Sr. Presidente, o Governo Federal anun
ciar que 50% dessa reserva, desconhecida, ficará
com ele é ao mesmo tempo dizer que uma riqueza
inominável será vendida sem alteração do preço da
Companhia Vale do Rio Doce. Isso é o mais grave.
Na verdade, queremos aqui afirmar, em nome do
nosso partido, o PCdoB, que a venda da Vale do Rio
Doce é um ato de traição nacional, porque todos sa
bemos que pela lógica do Governo Fernando Henri
que Cardoso, pela lógica do projeto neoliberal, trata
vam-se falsamente as estatais como se fossem um
elefante, quando sabemos que a Companhia Vale
do Rio Doce, muito ao contrário de ser uma empresa
deficitária, é altamente superavitária; muito ao con
trário de ser uma empresa estagnada do ponto de
vista tecnológico, é, sim, uma das empresas mais
avançadas, uma das maiores mineradoras do mun
do e a maior exportadora de minério de ferro.

Quero, portanto, Sr. Presidente, ao lado de inú
meros segmentos da sociedade brasileira que lutam
em defesa da soberania nacional, manifestar o nos
so repúdio a essa política criminosa de privatização
de empresas estatais estratégicas, pois também
está em curso, nesta Casa, um projeto que visa, na
verdade, privatizar a Petrobrás, ou seja, transformar
a Petrobrás numa empresa de papel, num escritório
burocrático.

E por que, Sr. Presidente, que consideramos
absolutamente fundamental para o futuro do País
manter essas empresas; não só pela sua lucrativida
de, mas também pelo papel estratégico? Porque, na
medida em que o Brasil abre mão de setores que
alavancam a econ~mia brasileira, restringe a sua
própria soberania. .

Concluindo o meu pronunciamento, quero,
aqui, de forma categórica, manifestar o protesto do
PCdoB e alertar a opinião pública brasileira para o
caminho perigoso que este Governo adota. E, agora,
praticamente com a reeleição em rumo de se.r resol-
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vida de acordo com os interesses do Palácio do Pla-
nalto, falam em acelerar o processo de privatizaçõ
es, falam em acelerar a quebra do direito dos traba
lhadores. É por isso mesmo que nós, da oposição
popular e das forças progressistas, estamos fazendo
o maior esforço para nos unirmos e darmos uma
resposta cabal e contundente a essa política irres
ponsável, anti-nacional e antipopular do Governo
Fernando Henrique Cardoso.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Com a

palavra o Sr. Deputado Agnelo Queiroz.
O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Pau
lo Paim, inicialmente, gostaria de parabenizá-lo pela
eleição para o cargo de 3º Secretário da Mesa da
Câmara dos Deputados. Penso que, com a presen
ça de V. ExI, sem dúvida., essa Mesa estará também
representando os trabalhadores e os interesses demo
cráticos da Casa, e se manterá vigilante quanto à inde
pendência do Legislativo em relação ao Executivo.

Gostaria de fazer, na verdade, um alerta e uma
conclamação. Trata-se da ação que será julgada,
logo após o carnaval, pelo Superior Tribunal Fede
ral, apreciando pleito relativo ao reajuste de 28,86%
a que os servidores civis do nosso País têm direito e
que não lhes foi concedido desde janeiro de 1993. O
Governo Concedeu o reajuste apenas aos militares,
deséumprindo a Constituição Federal. Agora, a ação
será julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, Srªb e Srs. Deputados, não te
nho dúvida, pela posição firme, independente e crite
riosa do Supremo, quanto ao restlltado desse julga
mento. O dispositivo constitucional não admite ques
tionamento, absolutamente, quanto a essa questão.
A Constituição diz claramente que os vencimentos
dos servidores civis e militares serão reajustados no
mesmo percentual. No caso, deixou-se de cumprir a
Constituição, e o Supremo Tribunal Federal haverá
de reparar o dano causado aos servidores civis do
nosso País em janeiro de 1993, porque isso é muito
importante.
. Esperamos mobilizar todos os Parlamentares,

especialmente a Frente Parlamentar em defesa do
Serviço Público, da qual tenho o prazer de ser rela
tor. Quanto ao Supremo, temos a convicção de que
fará justiça e concederá aos servidores o reajuste
que lhe foi subtraído. Embora estejam com os salá~

rios congelados há dois anos, o Sr. Ministro Bresser
Pereira continua dizendo acintosamente que não ha
verá reajuste, mesmo sabendo que o Congresso Na
cional dotou o Orçamento de recursos para tal fim.
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Seguramente, faremos outra grande mobiliza- rainha das águas da Campanha da Fraternidade,
ção para forçar o Govemo a cumprir a decisão do que deseja sempre construir um mundo de paz e
Supremo e pagar esse reajuste aos servidores civis justiça social; mês da libertação de Man"dela; mês da
retroativamente a janeiro de 1993. Essa é uma gran- amizade; mês do reinício das atividades escolares
de luta política. Conclamo esta Casa a reunir-se, brasileiras; mês do carnaval, do samba e do futebol
bem assim a Frente Parlamentar e a sociedade bra- e de mil praias do Araguaia a Salvador; fevereiro,
sileira, na defesa do serviço público e dos servidores em que homens e mulheres falam menos, mas fa-
públicos do nosso País. zem mais; fevereiro, mês de chuva, de sol e de mui-

Era o que tinha a dizer. ta alegria; fevereiro da fundação do Partido dos Tra-
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re- balhadores.

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sris e Srs. Depu- Dez de fevereiro, em São Paulo, depois dos
tados, meu pronunciamento fere-se a um processo encontros de São Bernardo e Vitória, cria-se o PT.
que se desenrola na Região Agreste do meu Estado, E, assim, centenas de milhares de trabalhadores ru-
Pernambuco, que era uma região produtora de leite, rais, estudantes, professores, operários, poetas, jor-
uma bacia leiteira. Lá existia uma empresa estatal nalistas, ex-asilados, pequenos proprietários rurais e
de beneficiamento de leite que foi privatizada no Go- urbanos, religiosos, profissionais liberais, artistas,
vemo Joaquim Francisco, do PFL, sob o argumento negros, amarelos, brancos e vermelhos fundaram o
de que era necessário entregar essa atividade à ini- PT e desenharam sua bandeira estrelada, bandeira
ciativa privada. que há dezessete anos, numa militância aguerrida,

Várias empresas se acercaram desse merca- levanta-se nos campos e nas cidades, lutando por
do. Finalmente, a Parmalat controlou, através de um mundo de justiça e paz para todos os brasileiros.
dumping, numa concorrência desleal, totalmente o PT da bandeira vermelha e branca; cor vermelha,
mercado do leite. o resultado foi a crise, uma vez que é igual à cor do sangue que corre em nossas
que a Parmalat paga 22 centavos por litro de leite, veias, que está na bandeira da folia do Divino e de
provocando a revolta dos produtores de leite da re- quase todos os times de futebol do Brasil; vermelha,
gião. Na semana passada foram derramados doze cor da paixão e da rosa mais bela das flores dos
mil litros de leite numa cidade do Agreste, em pro- nossos jardins, de nossa existência humana, lutado-
testo contra esse procedimento. ra por fraternidade, liberdade, igualdade, pluralidade,

O Governo, com as privatizações, afasta-se de numa sociedade socialista, demorática e livre; cor
atividades econômicas importantes para algumas re- branca da paz, da ética e da solidariedade intema-
giões, prevalecendo a lógica do mercado levando cional com todos os povos.
pobreza, sofrimento e desespero aos agricultores. PT de tantos sonhos e realizações; PT de tan-

Ficam registrados minha manifestação e meu tas lutas, sofrimentos e frustrações que são supe-
protesto. Estamos nos mobilizando para pleitear ao radas pelas esperanças de amanhãs de reforma
Governador ·Miguel Arraes o atendimento a essas agrária, moradia popular, educação, saúde, cultu-
pessoas. ra, salário digno, fé libertadora e um brasil para os

Conclamamos os produtores de leite daquela 160 milhões de homens e mulheres brasileiros; PT
região, os sindicatos, a sociedade como um todo, a sem medo de ser feliz, sempre; PT que vai saindo
reagir contra essa globalização, que leva à falência, de uma adolescência com responsabilidades histó-
ao sofrimento e à quebra a atividade econômica de ricas de ser clarões de liberdade, de esperanças,
toda uma região. de cidadania, de direitos humanos, de participação

Fica registrado nosso protesto. popular numa sociedade nova e justa; PT de Chico
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia Mendes, Wilson Pinheiro, Albino, de Rosa, Per-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado seu, Robinho, Valdir Blakc, Gonzaguinha, Chico
Paulo Paim, gostaria de saudá-lo por sua eleição Science, Florestan, Apolônio, Lula, Zé Dirceu, Vla-
para cargo da Mesa Diretora da Câmara dos Depu- dimir, Oswaldo, Erundina, Genoíno, Cristovam,
tados, bem como o Partido dos Trabalhadores, que Victor, Plínio, Marina, Sandra, Filadelfo, Suplicy,
no próximo dia 10 faz dezessete anos de luta, de Vila Nova, Júlia, Conceição, Tarso, Olívio, Raul,
presença em todo o Brasil. Milton, Marisa, Jacques, Machado, Gilberto, Ro-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, feve- chinha, Clara, Roque, Esther, Dutra, Eva, Lucélia,
reiro, tempos de peixes e aquários, das águas de Paulo, Pedro, João, José, Sebastião, Maria, Ana,
mil anos de progresso para a humanidade; mês da Luiz, Antônio, Tereza e tanta gente boa deste
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imenso mundo petista de quase um milhão de filia
dos e militantes lutadores por uma pátria nova.

PT de Icapuí, São Paulo, Rio, Belo Horizonte,
Salvador, Goiânia, Belém, Xapuri, Maranhão, Brasí
lia, Unaí, Sampaio, Almenara, Vitória, Londrina, Ara
caju, Recife, Goiás, Natal, Foraleza, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, Piauí, Amazonas e Rondônia;
PT brasileiro, da ética na política, da honestidade,
do trabalho, da coragem e da solidariedade sempre
com todos, mas especialmente com os excluídos e
marginalizados nas cidades e nos campos; PT dos
direitos humanos e da luta sem tréguas contra todo
tipo de violência rural e urbana.

PT das propostas, de programas de desen
volvimento sustentado, de busca de distribuição
de renda e de posse, de comunicação livre, de de
mocratização do Estado, da sociedade e de apoio
aos movimentos sociais e populares; PT de luta;
PT questionado e questionador; PT plural, aberto
e democrático; PT desafiado e desafiador; PT das
praças e das matas de índios, seringueiros e sem
terra; PT das universidades/escolas, das fábric~s,

das ruas e do serviço público; PT dos trabalhado
res empregados e desempregados neste mundo
neoliberal e concentrador de riquezas mil; PT que
está desafiado, nesta conjuntura política brasileira,

. a debater seus problemas e suas alternativas posi
tivas para o povo brasileiro, nesta virada de milê
nio, sem medo de ser feliz; PT pra valer; PT sau
dações para todos os companheiros militantes e
simpatizantes. Todos queremos um mundo de lei,
mel, pão, paz e justiça social.

Oxalá, áxé, amém! Viva a vida!
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, meu

pronunciamento fala das trajetórias e dos desafios
do Partido dos Trabalhadores. Peço que o mesmo
seja publicado no jornal da Casa e no programa A
Voz do Brasil.

Aproveito também esta oportunidade para
pedir a transcrição nos Anais da Casa de um texto
sobre os dez anos do Césio 137, em Goiânia,
aquele desastre radioativo. Com isso, gostaríamos
de alertar as autoridades para o seu compromisso.

Mais uma vez, Sr. Presidente, saudamos V.
Exª e o Partido dos Trabalhadores, que no dia 10
de fevereiro completa dezessete anos de contribui
ção à política do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - ~"Mesa

agradece e soma-se à imagem ao Partido dós Tra
balhadores.

TEXTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

CÉSIO 137 - PASSADO, PRESENTE E FUTURO?

Goiânia, 13 de setembro, tempos de primavera
chegante, mês da Pátria. Alvoroço na cidade com as
corridas internacionais de motociclistas, Hotéis e ba
res "points" da Tamandaré cheios de moçada bonita
da Goiânia então com 54 anos. Goiânia da venda do
prédio da Santa Casa, da derrubada dos velhos e
amarelos galpões. Em cima restou uma igrejinha, o
busto de D. Gercina que desapareceu e ficou ainda
o prédio de um laboratório. Ali regueiro. Ali ergueria
um novo centro de saúde para os servidores públi
cos, até hoje na espera. Agora temos é um bonito
desastre do Césio 137 foi um dos maiores do mun
do. Atingiu um milhão de pessoas direta e indireta
mente. Provocou estupor em Goiânia e no Brasil.
Movimentou histórias mil, fofocas, mentiras, verda
des, deslexos e muitas irresponsabilidades. Alvoroço
e mais confusão, mídia espetacular que hora era
para tudo dizer, ora pressionada era para tudo ne
gar, principalmente quando passou dos aspectos
pessoais e familiares para os econômicos e comer
ciais.

Fora de Goiânia todos achavam que goianien
ses brilhavam azuladamente na epiderme e nas go
zações cheias de tremendos preconceitos. De uma
hora para outra todo mundo no estádio, perto da
Rua 57, do Bairro Popular. Depois para Abadia de
Adaflor, e agora de Prefeita nova e empossada. Lixo
para três séculos de medo e seqüelas.

Treze de setembro, Roberto, Wagner levam do
prédio, abandonado, ferros velhos, especialmente,
uma peça de 120 quilos. Vendeu para Devair como
sucata, que abre o lacre e vê revelada uma luz azul
brilhante, que oferece para mulher e para a sob~
nha. Gabriela leva a "máquina" da morte para a vigi
lância sanitária. Os efeitos já era sentidos com a
queda dos cabelos, dentes, unhas e pele escur~ci

da. Como ninguém fiscalizava, devidamente, Lelde
das Neves morria, sem ver sua adolescência. Juven
tude e futuro. Foi até apedrejada já no caixão de
chumbo. Morrem mais de dez pessoas. Outras
quem sabe? De cem mil analisadas e examinadas,
somente, cento e poucas são dadas como vítimas.
Triste seleção e sina humana. Tratamentos varia
dos, mil palpites de todos os lados do Brasil, do Ja
pão, da Alemanha, França e USA. E até hoje o po~~

mico e solidário, tratamento em Cuba, que as Viti
mas adoraram e os dirigentes criticaram e, não qui
seram enviar uma segunda turma (dinheiro, avião
contaminado, ciência, ideologia, desconfiança). Re
portagens e mais estudos, teses, solidariedades e
indiferenças.
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E os direitos humanos? E as vítimas diretas e
da segunda geração e terceira como fica, ficam nes
ta história para séculos? E as versões das autorida
des responsáveis e irresponsáveis, os cientistas, as
universidades e, principalmente, as vítimas e seus
familiares com problemas somente psicológicos e
anteriores? Como estão os tratamentos, os acompa
nhamentos, os medos, as discriminações, as exclu
sões? E as pessoas dos grupos I, 11, 111, IV e V serão
estas mesmas? E outras deixadas de fora e de lado
nesta História dolorosa sem volta?

A verdade que foram formadas -muitas comis
sões, feitas associações e debates realizadas nas
universidades e em fóruns científicos. E, também, a
criação específica da Fundação Leide das Neves.
Depósitos provisórios que se tomaram permanentes,
mas inacabados. Foram feitos entrevistas, viagens,
filmes, vídeos, livros, audiências públicas, manifesta
ções mil e depoimentos tangentes de gente sem eira
sem beira. Muitos, sem vez e sem voz, sem direitos
humanos. E as moradias, as pensões, tratamento e
carinho para os vivos? Muitos mortos vivos.

A Lei Federal nº 9.425 de 24 de dezembro de
1996, que estabelece, tardiamente, indenizações tão
pequenas e tão exigente e condicionantes (não se

-lembram de exigir tanto dos bancos falidos). Lei de
150 a 300 UFIR. De 137 a 175 reais. Serão para os
cento e doze pré selecionados. Diz a Lei que a Fun
ção Leide das Neves fará os enquadramentos com a
supervisão do Ministério Público (ah se bancos ti
vessem a supervisão do MP). Destina a Lei para as
vítimas portadoras de incapacidade funcional para o
trabalho de forma parcial e permanente. Destina-se
para os incapacitados, contaminados de -50 a 100
rad- e para quem nasceu com anomalias decorren
tes de exposição comprovadamente sofrida pelos
pais. E, também, demais erradiados sobre controle
médico da Fundação Leide das Neves. Poderão,
também, ser enquadrados como vítimas os funcio
nários, da Vigilância Sanitária, expostos e os estabe
lecidos pela justiça. Parcas indenizações e ainda
sem se atender aos direitos dos mais de cem poli
ciais que tiveram atuação direta e sem nenhum tipo
de equipamento e que foram os primeiros a- atuar
neste desastre de tristíssima memória.

E os reclamantes familiares ou de vítimas que
sofrem psico e materialmente as conseqüências do
Césio 137? Não serão possíveis ré-avaliações de
critérios, de quantia, de pessoas, de vítimas reais
que choram' situações e perdas familiares e de vizi-'
nhos? Será que agora podemos ter esperanças? E
como transformar esta dolorosa experiência num

fato exemplar para os governantes responsáveis e
irresponsáveis, para técnicos, para cientistas, para o
povo? O que se pensa hoje do Césio 137, Hiroxima,
Nagasaki, Chemobyl Three Mile Island? E outros
Césios, lridios, lodos, Radonios, Americios e Radios
126 desaparecidos, desativados, sucateados neste
Brasil e no mundo? E a responsabilidade do Gover
no de Goiás. CNEN, UCG, UFG, Fundação Leide
das Neves, Ibrace, Cras, Associação das Vítimas e
dos meios de comunicação social? Responsabilida
des positivas e negativas? Muita gente já está com
raiva deste assunto, com medo, com desesperança,
principalmente as vítimas. O que fazer diante deste
drama inconcluso? É possível fazer ainda alguma
coisa? Quem está solidário com os direitos humanos
destas vítimas do Césio 137?

_ Como resgatar direitos e deveres, respeito, dig-
nidade, amor e principalmente esperança de trata
mento digno e justo. Inaginamos que estas entida
des citadas e outras têm que saber fazer, sentir e
compreender seus papéis, e responsabilidades so
ciais e políticas. Buscar alternativas concretas, soli-

- dariedade, ciência, tecnologia, credibilidade, compe
tência e vontade política (no sentido de bem comum)
pública para ao cabo destes dez anos de Cesío 137
oferecer soluções para todos, principalmente, para
as vítimas deste desastre nu vergonhoso, duro, ir
responsável e inacabado. Aceitemos aos desafios e
as exigências nesta história que nos é dada a viver,
sentir e trasnformar, de modo positivo, para a maio
ria do povo, especialmente para as vítimas do pas
sado, do presente e do futuro do Césio 137.

PEDRO WILSON GUIMARÃES

Professor das Universidades Católicas e Fede
ral de Goiás, Deputado Federal do PT-GO; Vice-Lí
der do PT na Câmara Federal, Vice-Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal,
Membro da Comissão de Educação e da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias, Presidente do Instituto Brasil Central-IBRACE e
militante do Movimento Nacional de Direitos Huma
nos·-MNDH.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado Pau
lo Paim; aproveito a oportunidade para cumprimen
tar V. Ex!' por sua eleição para a Mesa desta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. quero
registrar neste plenário a decisão dos sindicatos de
trabalhadores do Banrisul e da Caixa Econômica do
Rio Grande do Sul de criar o Comitê em Defesa do
Sistema Financeiro Público Estadual.
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A solenidade de criação do Comitê Regional foi cial pela Conselheira Tutelar Sinara Gonçalves, da
realizada na semana passada na cidade gaúcha de cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, apre-
Passo Fundo. sentei a esta Casa, na semana que passou, um pro-

O Comitê visa preservar duas instituições fi- jeto de lei com o objetivo de mudar total ou parcial-
nanceiras responsáveis pelo desenvolvimento da mente este quadro.
economia gaúcha e que prestam relevantes serviços O projeto de lei determina a obrigatoriedade de
ao povo rio-grandense, o Banrisul e a Caixa Econô- a embalagem e o rótulo de bebida alcoólica conte-
mica Estadual. rem advertência sobre a proibição de sua venda a

O Banrisul e a Caixa Econômica são estatais fi- menores de 18 anos. A embalagem e o rótulo de be-
nanceiramente saudáveis e extremamente funda- bida alcoólica conterão, obrigatoriamente, em carac-
mentais para o Estado, pois geram empregos e es- teres legíveis e de forma ostensiva, a inscrição:
tão vinculadas a importantes projetos de fomento da "Venda Proibida a Menores de Dezoito Anos·.
produção gaúcha. Cabe destacar, Sr. Presidente, que a Constitui-

Na avaliação do Comitê, "a política de enfra- ção Federal, no seu art. 220, determina que compe-
quecimento do Sistema Financeiro Público do Rio te à lei federal estabelecer os meios legais que ga-
Grande do Sul, empreendida pelo Governo gaúcho, rsntam à pessoa e à família a possibilidade de se
liderado pelo Governador Antônio Britto, está colo- defenderem da propaganda de produtos que pos-
cando em risco não apenas o futuro da economia, sam ser nocivos à saúde, bem como estabelece que
como a própria soberania do Estado". a propaganda comercial de bebidas alcoólicas esta-

Os Sindicatos denunciam, ainda, que "na Cai- rá sujeita a restrições legais.
xa Econômica Estadual está sendo desenvolvida Deste modo, entendo que se trata de um proje-
uma política de enfraquecimento da instituição, atra- to de lei importante, à medida que visa proteger a
vés de fechamento de agências, enxugamento de criança e o adolescente ~o consumo de álcool, tor-
pessoal e, o mais grave, omissão administrativa nos nando a legislação vigente' conhecida por todos e,
seus altos escalões·. . conseqüentemente, dando consciência total aos que

O mesmo processo de enfraquecimento vem vendem bebida alcoólica a menores de que estão in-
sendo desenvolvido no Banrisul - o Banco do Esta- fringindo a lei.
do do Rio Grande do Sul. Em conclusão, peço aos colegas parlamenta-

Entendo, Sr. Presidente, que esta iniciativa de res o integral apoio a este projeto de lei, que protege
criação do Comitê em Defesa do Sistema Financeiro as crianças e os adolescentes contra o vício do al-
Público Estadual é extremamente importante e de- coolismo.
monstra um desejo da comunidade gaúcha de pre- Era o que tinha a dizer.
servar o Banrisul e a Caixa Econômica, evitando que O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revi-
sejam vítimas do sucateamento e da privatização. são do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente, quero

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- cumprimentar V. EXª por estar participando da Mesa
putados: o Estatuto da Criança e do Adolescente, Diretora, representando o Partido dos Trabalhadores
em seu art. 81, veda expressamente a venda de be- exatamente no dia de hoje, um dia especial.
bida alcoólica à criança e ao adolescente. Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Mer-

No entanto, é comum vermes esses jovens cado Comum, entre nós, permanece dando mostras
comprando bebida alcoólica em bares, restaurantes de sua mais latente característica, desde sua imple-
e supermercados. Há casos mais graves, em que o mentação; a carência de uma visão global do país
próprio pai pede ao filho que compre uma garrafa de na integração.
cerveja ou de cachaça no bar da esquina. Em outras Por incrível que possa parecer, a nossa globali-
situações, os filhos compram bebida para consumi- zação tem visão e administração "departamentaliza-
rem-na escondidos dos pais. da". A idéia da criação de um mercado comum do

Enfim, de várias maneiras a lei que'proíbe a .cone Sul surgiu assentada em bases exclusivamen-
venda de bebida alcoólica à criança e ao adolescen- te diplomáticas.
te é burlada, demonstrando que ainda hão há uma Como conseqüência, o setor diplomático aca-
conscientização geral da importância dessa norma bou por sobrepujar as demais áreas, surgir uma ex-
jurídica destinada a proteger as crianças brasileiras. periência de mercado comum sui generis, onde

Preocupado com esta grave situação e alerta- tudo - inclusive as áreas política, comercial e jurídi-
do por membros dos Conselhos Tutelares, em espe- ca - deve ser resolvido consensualmente. A compo-
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sição dos conflitos, por exemplo, segue a mesma' Lavoura", os números, embora expressivos, não
orientação, com duas etapas de solução: o método preocupam ao Governo". E a matéria traduz, efetiva-
diplomático e a solução arbitral. Em termos de ideal mente, a verdade, por incrível que possa parecer. A
de fraternidade e igualdade entre os povos, grau julgar pelas atitudes e ausência de medidas concre-
máximo, mas em termos de mercado e concorrên- tas, não há realmente preocupação do Governo para
cia, seremos reprovados. com este gravíssimo problema. Enquanto isso, os

Embora freqüente, a comparação do Mercosul países parceiros fartam-se em criar oportunidades e
com a experiência européia não subsiste, pois, en- movimentar suas economias rurais, registrando, in-
quanto no Velho Continente o mercado comum foi clusive, o êxodo de produtores brasileiros, atraídos
assentado em sólido e longo processo de compatibi- pelas políticas que não têm aqui.
Iização das economias de cada país, em nosso caso Com efeito, Sr. Presidente, o Sul do País e, em
vigorou uma peculiar espécie de "diplomacismo bu- especial, a região sul do Rio Grande do Sul tendem,
rocrático". por suas peculiaridades, a ser mais duramente atin-

Como efeito, o Mercosul sofre da doença pueril gidos pela inércia do Governo Federal e o abandono
da ingenuidade política, a qual o Brasil parece ter le- das prioridades anunciadas de incentivo à agricultu-
vado mais a sério que seus parceiros de integração. ra e revitalização desenvolvimentista da metade sul
Isto fica bastante claro quando observamos pelo do Rio Grande do Sul.
prisma do comércio agrícola com o Mercosul. Era o que tinha a dizer.

Ao tempo em que Uruguai e Argentina vêm O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
ampliando anualmente as suas produções de arroz, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
trigo e soja, exclusivamente para atender ao merca- srªs e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna pa-
do brasileiro, aqui pouco se faz para salvar da cala- rabenizar o Presidente Fernando Henrique Cardoso
midade o meio rural. pela decisão de sancionar a lei que regulamenta os

Concorrer com os baixos custos de produção transplantes de órgãos, estabelecendo que todo bra-
decorrentes de políticas agrícolas expansionistas sileiro, ao morrer, é doador a menos que registre an-
dos países sócios do Mercosul constitui verdadeiro tes, em documento pessoal, que não deseja sê-lo.
tormento para os produtores nacionais, absoluta- Todos nós somos conhecedores de alguém,
mente órfãos de subsídios, incentivos e, sobretudo, um parente ou pessoa distante, que vive o drama da
de política agrícola voltada para a concorrência glo- espera por um órgão a ser doado que lhe seja com-
balizada. patível, para poder ser transplantado e continuar vi-

Tomo a afirmar, Sr. Presidente, como já o fiz vendo.
em outras oportunidades, que a condução "departa- Esta nova lei traz uma esperança maior às
mentalizada" do Mercosul, sem a adoção de proces- pessoas que estão nas filas à espera de doações.
sos de conversão econômica, pode levar o setor Agora, depois da sanção desta lei, doar ou não
agrícola da crise atual ao colapso, em poucos anos. deixou de ser a questão.

Os números não deixam dúvidas: no ano que É notadamente, Srs. Deputados; um avanço,
passou, o déficit da balança comercial agrícola do mas ainda não é o suficiente para minimizar o sofri-
Brasil com o MercoslJl atingiu 2,3 bilhões de dólares. mento de uma pessoa que aguarda na fila por um
Ou seja, só o comércio agrícola com os países do órgão.
Mercosul foi responsável por cerca de 40% do déficit É necessário melhorar a estrutura e capacitar
da balança comercial brasileira em 1996. os hospitais a fazer transplantes.

A tendência, segundo a análise de especialida- Emocionei-me ao ler em um jornal paulista a
des da área, é a continuidade do déficit, pois,a cada declaração de um paciente que, ao tomar conheci-
ano vem aumentando a importação de produtos mento da sanção desta lei, disse: "Se pudesse to-
agrícolas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai (e mar champagne, comemoraria a lei. A esperança
agora, também, do Chile). Em 1992 tais importações aumenta mesmo sabendo que só isso não vai adian-
foram de 5,3 milhões de toneladas (cerca de 1 mi- tar. Só quando houver hospitais especializados,
Ihão de dólares); no ano passado, chegaram a 16,8 equipes especializadas, vai dar para ver uma luz no
milhões de toneladas (ou 3,2 bilhões de dólares), ou final do túnel".
seja, mais que o triplo em quatro anos. Tenho a convicção de que o Ministério da Saú-

Segundo matéria publicada no jornal Zero de irá agir de forma rápida, coordenando as ações
Hora do dia 4 do corrente mês, na Coluna ·Campo e no sentido de oferecer segurança e controle em todo
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o processo, montando um sistema padrão de proce
dimentos para todo o País, alicerçado em um banco
de dados que irá prover todos os hospitais de infor
mações a respeito dos doadores.

Parabéns Presidente Fernando Henrique Car
doso por este ato de grande alcance social.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se

ao

v- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra a Sr'l Regina Lino.
A SRA. REGINA UNO (Bloco/PMDB - AC.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srls e
Srs. Deputados, quero neste momento parabenizar
o Deputado Paulo Paim, bem como toda a Mesa Di
retora eleita, e também expressar minha alegria e
meu orgulho por ter como Presidente desta Casa o
Deputado Michel Temer, meu companheiro de parti
do, o PMDB.

Venho da região que posso afirmar ser a mais
fantástica do mundo, tanto pela beleza de suas et
nias, hoje, infelizmente, dizimadas quase que na sua
totalidade, quanto pelas suas exuberantes riquezas
naturais - motivo de insidiosas cobiças internacio
nais desde a segunda metade do século XVIII. Esta
é a Amazônia grande e rica, cheia de mistérios e en
cantos.

A Amazônia brasileira é, histórica e economica
mente, uma região heterogênea, por um lado, devi
do a seus diferentes contextos culturais, que não
permitiram a pronta ação de sua ocupação econômi
ca, que avançava aqui e recuava ali, na implantação
dos estabelecimentos responsáveis pelo domínio
das drogas do sertão, dos minérios, da fauna e da
flora; e, por outro, pelas conveniências dos próprios
exploradores subordinados imperiosamente às ne
cessidades, inicialmente, do mercado europeu e,
posteriormente, do mercado norte-americano, todos
de há muito exauridos de suas riquezas naturais.
Daí a nossa ocupação econômica ter-se efetivado
sob a égide conveniente dos tão -famosos ciclos-:
das ervas medicinais do sertão, do couro silvestre,
do ouro, do diamante, da cassiterita, da borracha, da
castanha, da madeira de lei, e, agora recentemente,
da riquíssima biodiversidade de nossa floresta tropi
cal úmida, a última do planeta.

Por isso, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputa
dos, a Amazônia é marcada pela -intra-desigualda
de" regional, com raríssimas exceções de algumas
de suas capitais que lograram êxito de conseguir al
gum desenvolvimento, mesmo assim, o fizeram pelo
fato de terem exercido o domínio do comércio·de im-

portação e exportação por quase um século. Pois,
perante as demais regiões do País, continuamos a
representar o mais lindo portal escancarado do sub
desenvolvimento nacional.

Certamente esta história não fora escolhida pe
los povos nativos da Amazônia, os milhares que ha
bitavam as margens dos rios, as planícies e várzeas
cultivando a terra, armazenando o excedente agríco
la, construindo embarcações, moradia, praticando a
pesca, a caça e manipulando as ervas medicinais,
visando o tratamento da saúde das comunidades, in
teragindo em harmonia com a natureza.

Desse legado cultural fantástico não aprovei
tou-se nada, ou quase nada, e os que efetivamente
ocuparam a Amazônia não foram capazes de com
pensá-Ia com ações que levassem em conta o de
senvolvimento de suas forças produtivas, sequer
aquelas técnicas de seus povos nativos, nem ações
outras que construíssem um modelo econômico que
permitisse ao amazônida transformar a natureza e
também se transformar qualitativamente.

Não foi isso o que ocorreu e ocorre nas ativida
des econômicas da região, marcada pelas constan
tes e fartas sangrias de suas riquezas e, conseqüen
temente, pela ausência de geração de emprego e
renda. As políticas públicas traçadas até hoje não le
varam em conta que principalmente a cultura ama
zô~ica poderá indicar o seu·próprio caminho da re
denção. Tudo o que for feito, até com as melhores
das intenções, sem aprofundado estudo regional,
está fadado ao fracasso!

Os grandes projetos instalados na região, de
cima para baixo, sempre, podem-até ter rendido divi
sas para outras plagas, até para além-mar, mas não
modificaram a qualidade' de vida da nossa gente,
sendo o Projeto Jari a prova mais robusta dessa
anacrônica realidade.

Mexer com a Amazônia implica conhecer a
Amazônia! E conhecer a Amazônia implica defender
58% do territ6rio nacional. Assim, defendê-Ia é de
fender o próprio Brasil, sua integridade.

Transcrevo aqui, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados, a atualíssima afirmação de Euclides da
Cunha em seu livro -À Margem da História- que re
verencio como um dos maiores estudiosos da região
amazônica:

-A Amazônia é talvez a terra mais nova
do mundo, consoante as conhecidas induçõ
es de Wallace e Frederico Hart. Nasceu da
última convulção geogênica que sublevou os
Andes, e mal ultimou o seu processo evoluti
vo com as várgeas quaternárias que se es-
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tão formando e lhe propenderam na topo
grafia instável.

Tem tudo e falta-lhe tudo, porque lhe
falta esse encadeamento de fenômenos
desdobrados num ritmo vigoroso, de onde
ressaltam, nítidas, as verdades de arte e da
ciência - e que é como que a grande lógica
inconsciente das coisas...•

Sr. Presidente, Sr"!s e Srs. Deputados, a Ama
zônia é imensa. E eu nasci lá no comecinho dela, no
pequenino, rico e lutador Estado do Acre, Unidade
Federada única a registrar na história da Pátria sua
abnegada luta para ser Brasil e que, a partir 20 de
dezembro de 1996, passei e passo a representar
nesta Casa, a exemplo do que fez meu saudoso pai,
José Raul Uno, por várias legislaturas.

O Acre, que já ousou ser Estado Independente,
no final do século passado, pelo sonho de Galvez,
conserva, daqueles tempos, as cores verde e ama
relo e uma estrela vermelha, as quais indicam nos
sas matas, riquezas, a têmpera e o sangue de nos
sos ali derramado, na luta pela nossa soberania.

O meu Acre é uma pequena parte da vasta e
heterogênea Amazônia, mas o que lhe diferencia da
paisagem regional é o contexto da sua formação his
tórica, geográfica e econômica. Bem que hoje pode
ria, ali, estar fincada uma sociedade de língua es
trangeira: inglês britânico, inglês americano, francês,
holandês, alemão ou até espanhol, se não fosse o
torpedeamento do projeto da venda do Acre, confor
me negócio transacionado entre o govemo da Repú
blica da Bolívia e o Bolivian Syndicate, na verdade
um pool de capitalistas internacionais estava com
prando aquela região, tida nos mapas como ·terras
não descobertas· e "terras devolutas"; ou ainda um
país independente de língua portuguesa como dese
jou Galvez no seu pedido de reconhecimento dirigi
do às diversas nações, inclusive ao Brasil.

Aliás, Galvez, é quem começa a escrever a
parte mais emocionante da história acreana, quando
denuncia na imprensa de Manaus a célebre nego
ciata estabelecida entre o governo boliviano e Boli
vian Syndicate em tomo das riquezas naturais do
Território do Acre.

É ele que veicula na opinião pública a indigna
ção contra a colonização ultrajante que iam subme
ter uma área considerável habitada por brasileiros.
Esse fato ensejou a guerra entre revolucionários
acreanos liderados pelo gaúcho José Plácido de
Castro, e o vizinho país da Bolívia. Com a vitória ob
tida dia 24 de janeiro de 1903, na cidade de Porto
Acre, o Acre anexou-se definitivamente ao Brasil.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a gente
acreana é brava e sofrida. Sofreu para chegar no
Acre, em busca do Eldorado, açoitàda pelos fenô
menos das secas do Nordeste verificadas no final do
século passado, venceram o Atlântico, rios, pororo
cas e varadouros, a hostilidade de natureza e o inva
sor estrangeiro, não quedou-se a nada, até garantir
uma área territorial estratégica para o Brasil, devido
a sua proximidade com o oceano Pacífico via frontei
ra com o Peru.

O Brasil tem tudo para ganhar com o Acre.
Aliás já ganhou muito. Ganhou como maior produtor
de borracha do mundo, castanha, mel silvestre, ma
deiras de lei. A borracha do Acre exportada era equi
valente à exportação do café e do açúcar. O Acre,
juntamente com Minas Gerais e São Paulo formava
o trio que mais arrecadava divisas para o Tesouro
nacional; e, paradoxalmente não desenvolveu suas

. forças produtivas. A. União sempre estava de costas
para o Acre, não lhe sendo solidária nem no período
da guerra.

Mas o Acre nunCa faltou com o Brasil, seja no
zelo com os seus limites com o Peru e a Bolívia, no
suprimento de matéria-prima, na garantia do abaste
cimento de borracha para o esforço de guerra dos
aliados contra o nazi-fascismo; enfim, prova de pa
triotismo maior não há.

O tratamento colonial dado ao Acre está confi
gurado no momento da sua anexação e a União o
dividiu em três Departamentos autônomos entre si
diretamente ligados à Capital da República, a saber:
Departamento do Acre, Departamento do laco e Pu
rus e Departamento do Juruá. Cada departamento ti
nha um prefeito nomeado e os municípios um inten
dente; e estes auxiliados pelos Conselhos Munici
pais - uma espécie de Parlamento.

Não há vestígio de nenhuma política pública vi
sando desenvolver a região. Em 1921 é que se im
plantou a idéia de governo único do território federal
unificado. Estes governadores, com várias exceçõ
es, iam para o Acre ou como castigo ou por apadri
nhamentos, pois nada tinham de proposta. Nem po
diam, porque as vezes, o indivíduo era nomeado e
antes de chegar para tomar posse já estava exone
rado e um outro nomeado em seu lugar.

Nesses mais de cem anos de exploração faço
justiça aos Presidentes Rodrigues Alves, Getúlio
Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart e José
Sarney que tiveram preocupações com o Acre, o
que é muito pouco para a longa história republicana.

Nesses anos todos o que imperou no Acre foi a
economia extrativista engendrada para produzir e re-
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produzir um capitalismo da pior espécie, não impor
tando as conseqüências advindas de um modo de
vida dessa natureza. O seringalismo, na expressão
do economista acreano Mário José de Lima, manda
va em tudo. o barracão, o seringal, icolocação e se
ringueiro era o cenário do extrativismo da borracha;
ou seja, do poder do latifúndio, da unidade de produ
ção e do produtor direto, respectivamente.

O sistema de aviamento constituía a cadeia do
endividamento que emanava das casas aviadoras
de Manaus e Belém para os barracões e destes
para os seringueiros. Estes, antes de começarem a
trabalhar já estavam endividados. Era uma forma de
escravizar pela dívida, porque esses trabalhadores,
segundo os regulamentos, não podiam produzir
nada para o consumo, tudo tinha que ser comprado
no barracão. Às vezes consumiam produtos fora dos
seus costumes culturais como vinho francês e outros
produtos importados da Europa.

As relações de trabalho nos seringais nem era
livre nem de servidão, EIra de exploração pelo endivi
damento, porque tudo estava embutido para o serin
gueiro pagar: passagem de navio, hospedagem,
utensOios de trabalho, arma e munição, alimentos,
etc., etc., isto antes de começar efetivo no trabalho.
Saldo nunca tirava. Adoecer nem pensar. Ao fim de
cada mês vinha a fiscalização, se tivesse produzido
borracha tinha mercadoria para comer o mês se
guinte, se não... O regulamento não permitia.

Com a decadência da borracha no mercado in
temacionaJ, os barracões permitiram a abertura para
o seringueiro produzir culturas de subsistência e, em
seguida, o Governo começou a instalar pequenos
núcleos agrícolas em volta das cidades visando o
cultivo do milho, arroz, mandioca e feijão. Era a agri
cultura rudimentar de subsistência com pequenos
excedentes.

Mas a brava gente acreana fo~ada nas lutas
nunca tirou do imaginário a sua independência e
logo por volta dos anos 40 iniciou uma nova forma
de luta, pacífica, pela autonomia política.

Queria que o Acre passasse a Estado e esco
lhesse os seus próprios governantes, posto que na
qualidade de território federal só lhe era permitido
assento de dois Deputados Federais, tarefa que
coube por muitos anos aos Generais Oscar Passos
e José Guiomard dos Santos, homens que muito
honraram o Acre, a esta Casa e ao Congresso Na
cional. Felizmente no dia 15 de junho de 1962, o
Acre era elevado a categoria de Estado pela Lei nº
4.070, assinada pelo Presidente João Goulart e pelo
Primeiro-Mimstro Tancredo de Almeida Neves.

Naquele mesmo ano ocorreram eleições gerais
e o Acre ganhou o seu primeiro' Governador demo
craticamente ejeito, o Prof. José Augusto de Araújo,
o qual implantou o seu Plano de Metas, consistindo
em Organização do Estado, Vocação Econômica,
Serviços de Infra-Estrutura, etc.

Ocorreu que, com menos de dois anos, a ges
tão do Estado foi interrompida pelo Golpe militar de
1964. O Governador eleito foi deposto e preso, daí o
retomo à humilhante situação de dependência políti
ca e administrativa da Capital da República. Voltou
se ao regime de governadores biônicos até 1982,
quando elegemos o segundo governador constitu
cional, o hoje Senador da República, Nabor Teles da
Rocha Júnior.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, como
vêem, estou narrando mais de um século de opres
são. Ao Acre não se tem dado o direito de planejar
seus destinos!

O resultado de tudo isso é o subdesenvolvi
mento inaceitável de um lugar que reúne todas as
condições de dar certo.

A retirada do incentivo financeiro ao extrativis
mo da borracha e da castanha fez falirem os serin
gais nativos; e seringalistas e seringueiros foram
transformados em miseráveis gravitando em tOl'{lo
das cidades acreanas. Projetos lançados às pressas
para salvar a situação como o Probor I, 11 e 111 resul
taram em fracasso e o tão esperado seringal de cul
tivo não prosperou. Do mesmo modo, a pecuária ex
tensiva, por sua natureza desagregadora, gerou teri
são no campo ao desencadear o processo de trans-

,formação dos seringais em pastagens. O Acre dis
põe hoje de um dos melhores rebanhos bovinos de
corte do País, porém isso não tem significado algum
na distribuição de renda por exemplo.

No Acre, hoje, como no início do século, se im
porta tudo, do feijão à farinha e a agricultura não se
desenvolveu como se esperava. Alguns avanços
con~guidos no apoio a esse setor, como financia
mento, armazenagem, escoamento e comercializa
ção da produção, distribuição de sementes e imple
mentos agrícolas não tiveram prosseguimento.

Mas nem tudo está perdido. O povo acreano
não desistiu e prossegue acumulando experiências
extraídas das boas lições aprendidas em um século
de sofrimento. Tanto é assim que grande parte das
matas que seria dizimada pela nova ocupação eco
nômica dos anos 70, já foram transformadas em re
servas extrativista à disposição de um modelo de
desenvolvimento auto-sustentável capaz de gerar
renda para os povos da floresta que poderão vir a



04282 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997"

aliar extrativismo a outras atividades econômicas vão assim fazendo a justa distribuição da terra para
não só com o cultivo de culturas brancas, mais tam- bem dela o assentado tirar o seu sustento. Final-
bém culturas perenes como a supunha, açaí, gravio- mente chegou-se aos PA - Projetos de Assenta-
la, cupuaçu, etc., além, do replantio de madeiras de mento para famílias excluídas das oportunidades de
lei. Comunidades organizadas já estão devidamente emprego e renda, que estão sendo assentados em
financiadas por organismos governamentais e não- áreas devolutas ou arrecadadas pela União. Vale
governamentais para implementar alguns desses salientar que hoje esses parceleiros estão melhor
projetos. Essa nova forma de luta resulta da reflexão assistidos e socialmente organizados.
acerca dos acontecimentos recentes como a luta in- Mas ainda falta muita coisa para que o Acre al-
cansável do líder seringueiro Chico Mendes, ~ue ao cance seu verdadeiro progresso social, sendo que o
ser assassinado em 1988 deixou o legado ap6ntan- seu potencial, consideradas as condições atuais,
do novos rumos para o Acre, somando-se a isso, está a depender exclusivamente do meio de desen-
evidentemente, o esforço de instituições como a im- volvimento auto-sustentável, no manejo correto da
prensa, a igreja, o governo do hoje Senador da Rs- natureza e transformando o que for possível em ge-
pública Flaviano Melo que criou órgãos para cuidar ração de emprego e renda. Para isso é preciso que
do meio ambiente como o Imac e a Funtac, além da se estabeleçam políticas ambientais corretas de
atuação decisiva da Embrapa e a Universidade Fe- modo que homem e natureza convivam sem auto-
deral do Acre, através dos seus pesquisadores e destruição. E isso está provado cientificamente ser
técnicos. possível. Afinal uma política correta de meio ambien-

O Incra, desde a sua implantação no Acre vem te há que preservar o homem em primeiro lugar.
empreendendo esforços para garantir a paz social Quem não observou isso pagou caro ou está tentan-
através do assentando o homem à terra. No entanto, do fazer com que a gente pague, como os países do
muitos equívocos foram cometidos, o que nos leva a Primeiro Mundo. Junto a isso há que dotar-se o Acre
analisar criticamente a natureza de alguns desses com boas rodovias sempre observando as questões
projetos de assentamentos, como o Projeto de As- ambientais e, principalmente, promover a saída para
sentamento Dirigido Pedro Peixoto, o maior do Bra- o Pacífico, permitindo assim o fluxo de comercializa-
sil, abrangendo os Municípios de Senador Guio- ção com toda a comunidade andina e o continente
mard; Plácido de Castro; Acrelândia e Rio Branco, asiático. A saída para o Oceano Phcífico representa
com 4 mil famílias, destinados aos desabrigados de um bem incalculável para o País e para o Acre e ga-
ltaipu. Isto foi um tlesatino do Govemo militar porque rante a autodeterminação dos povos latino-america-
não levou em conta que aqueles parceleiros não co- nos e asiáticos ao proporcionar o estabelecimento
nheciam as condições climáticas da região e ali fo- de laços comerciais e de cooperação técnica por ca-
ram jogados sem assistência médica e muitos mor- minho marítimo relativamente curto se comparado
reram vítimas de impaludismo, entregues à própria ao percurso conhecido e permitido até hoje.
sorte, pois não havia infra-estrutura sequer para re- Havendo desenvolvimento social integral, o
movê-los. Esses Projetos de AssentamentQ Dirigido Acre ficará próspero e feliz, sem ter que amargar a
(PAD), se instalaram com o nome de Boa Esperança realidade de ver suas crianças entregues ao consu-
em Sena Madureira (900 famílias); Quixadá (SOO fa- mo de drogas e a prostituição juvenil em altíssimo
mílias) em Basiléia e Assis Brasil; Santa Luzia (700 nível, conforme provou a Comissão de Sindicância
famílias) em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. que Investigou o tráfico de crianças e de adolescen-

Em seguida vieram os PAR - Projetos de As- tes feminin~ acreanos para os garimpos e prostíbu-
sentamento Rápido, em terras devolutas ocupadas los de Rondônia, realizada pela Assembléia Legisla-
por trabalhadores. Nesses projetos, o Incra prestou- tiva do Estado no ano de 1993 e da qual tive a opor-
se a legalizar as posses dos ocupantes. Foi uma tunidade, na qualidade de Vice-Prefeita de Rio Bran-
boa ação, não resta dúvida, mas igualmente os Pro- co, de participar e in loco constatar essa crua e infe-
jetos de Assentamento Rápido não disponham de Iiz realidade.
políticas sociais de apoio ao agricultor. Assim tem sido, Sr. Presidente, Srfts e Srs. De-

Em seguida tivemos os PAE - Projetos de As- putados, desde aqueles tempos, uma história de lu-
sentamento Extrativistas que atendem comunidades tas! Luta gloriosa e determinada para fazer daquele
ainda em áreas de seringais nativos. Esses projetos, pedaço de chão um território brasileiro; luta autono-
diferentemente dos PAD, já são concebidos através mista para elevar-se de Território Federal à condição
de discussões com Os próprios sindicatos rurais, que de Estado da Federação; luta para integrar-se ao
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desenvolvimento nacional. Uma luta sem fim, Sr. caminho a trilhar se quisermos ser um povo inde-
Presidente, Srs. Deputados. pendente e soberano.

Daquele tempo para cá, quase todos os Gover- O nosso partido, o PMDB, Sr. Presidente, srªs
nos da nossa República, têm-se caracterizado ape- e Srs. Deputados, fo~ou no País uma forma de pen-
nas por repassar ao Acre não mais que migalhas, sar e de agir. E este pensar e este agir voltou-se in-
que mal dão para pagar o custeio com pessoal da teiramente para consolidar a democracia política
máquina pública, apesar de que, desde àquela épo- brasileira.
ca (quando da incorporação ao Brasil) o Acre ocupa- Vivemos hoje os louros dessa bela conquista.
va a terceira economia da Federação, com a qual Mas ainda não estamos satisfeitos, pois a tarefa não
pagou, em pouquíssimo tempo, àquela pesada inde- está concluída.
nização de guerra de dois milhões de libras esterli- Tanto é assim que o partido hoje tem a missão
nas exigidas, então, pela República boliviana. de convocar todos para esse grande objetivo que é

o de concluir um programa de desenvolvimento para
O Estado do Acre, é necessário reafirmarmos o Brasil. Para nós, do PMDB, desenvolvimento com

aqui desta tribuna, mais uma vez, deve muito pouco justiça social!
ao Brasil, porquanto sua independência foi sobretu- Creio ser este o novo ponto de partida, ou seja,
do conquistada por mérito de seu povo, seja pelas lutar por um programa de desenvolvimento que vá
armas, seja pela indenização paga, como já disse- além do mero combate à inflação, e que dê oportuni-
mos e como a História registra muito bem. dades para todos. Um programa de desenvolvimen-

O Brasil tem sim, e o atual Governo ainda to que aglutine todos os brasileiros e, pelos cami-
mais, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, uma nhos da democracia, transforme a realidade econô-
enorme dívida social para com o Acre e sua brava mica e social do País rompendo, de uma vez por to-
gente! Pois jamais, em tempo algum, o Acre foi con- das, com essa relação de dependência aos ditames
templado com qualquer programa de desenvolvi- do imperialismo.
mento integrado que fosse capaz de explorar as Por fim, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados,
suas imensas riquezas florestais, seu grande poten- em homenagem ao meu Acre, concluo com uma es-
cial agrícola de suas terras extremamente férteis, a trofe de sua mais linda canção:
sua privilegiada posição geopolítica que o coloca Mas, se audaz estrangeiro algum dia
mais próximo do Pacífico, e, o ainda, enorme poten- Nossos brios de novo ofender.
cial do extrativismo da borracha, da castanha e de Lutaremos com a mesma energia.a
outros inúmeros produtos de valor energético, protéi- Sem recuar, sem cair, sem tremer...
co, farmacêutico, todos bem conhecidos e já devida- Muito obrigada e que Deus nos abençoe.
mente catalogados nos melhores bancos de dados
daqueles que sempre estiveram a nos explorar, pois, Durante o discurso da S~ Regina Uno,
como bem sabem os senhores, existem muitos e o Sr. Paulo Paim, 3º Secretário, deixa a ca-
muitos cientistas em nossas florestas a estudar nos- deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
sa fabulosa biodiversidade e, uma vez realizadas Airton Dipp, § 2º do artigo 18 do Regimento
suas valiosas descobertas, as registram lá em seus Intemo.
países de origem, nas suas matrizes corporativas e VI ORDEM DO DIA
se arvoram a patenteá-Ias como sendo seus verda- O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp)-
deiros donos e o mais incrível, Sr. Presidente, ven- Apresentação de Proposições
dendo-nos a preços exorbitantes. Essa é a mais Os Senhores Deputados que tenham proposi-
atual e fabulosa sangria que temos sofrido, é claro ções e apresentar poderão fazê-lo.
que, acrescida a todas aquelas outras que sabemos Apresentam proposições os Senhores:
perdurar até hoje! IVAN VALENTE E OUTROS - Requerimento

Para concluir, por tudo isso, creio que desem- ao Presidente da Câmara dos Deputados, de urgên-
penharei a função parlamentar munida dos elemen- cia, para apreciação do projeto de resolução que
tos da razão e da história, da nossa riquíssima histó- institui Comissões Parlamentar de Inquérito para in-
ria, recheada de boas lições, das quais não me afas- vestigação de denúncia de irregularidades em con-
tarei, visando contribuir da melhor forma para o de- cessões de rádios.
senvolvimento econômico e .social, justo do Acre, da DALILA FIGUEIREDO - Requerimento ao Pre-
Amazônia e do Brasil, por entender que não há outro sidente da Câmara dos Deputados de criação de
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Comissão Externa destin~da à obtenção de esclãre
cimentos acerca da situação de cidadãos brasileiros
presos irregularmente na República do Paraguai.

AUGUSTO CARVALHO - Projeto de lei que al
tera dispositivos da Lei nº 8.913, de 1994, que dis
põe sobre a municipalizarão da rnerenda escolar.

CLÁUDIO CHAVES - Projeto de lei que altera
a redação da Lei nº 8.387, de 1991, e dá outras pro
vidências.

PAULO PAIM - Requerimento de informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre o
descumprimento do Edital PND - nº 13/921CSN, re
lativo à privatização da Companhia Siderúrgica Na
cional.

Projeto de lei que dispõe sobre a jornada de
trabalho dos comerciários e deterrnina outras provi
dências.

Projeto de lei que susta a aplicação do dispos
to no art. 2º da Medida Provisória nº 1.523, de 1996,
que promove alteração no art. 148 da Lei nº 8.213,
de 1991.

WAGNER ROSSI -Indicação ao Poder Execu
tivo de utilização das Forças Armadas para a reali
zação da segurança dos monumentos históricos re
lacionados com o descobrimento e a independência
do Brasil e a declaração da República.

NICIAS RIBEIRO - Requerimento ao Presiden
te da Câmara dos Deputados de realização de ses
são solene em homenagem ao jornalista Paulo Fran
cis.

OSCAR ANDRADE - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de constituição de
Comissão Externa para acompanhamento do surto
da malária no Estado de Rondônia.

AIRTON DIPP - Indicação ao Ministério da
Previdência e Assistência Social de Adoção de me
didas no sentido de ligilização do pagamento, decor
rente de sentenças judiciais, em favor de aposenta
dos e pensionistas.

ARLINDO CHINAGLlA - Requerimento de in
formações ao Ministério do Planejamento e Orça
mento sobre o valor pago a organismos internacio
nais a título de taxa de compromisso ou de perma
nência (commitment fee).

NILMÁRIO MIRANDA - Requerimento de infor
mações ao Ministério dos Transportes sobre a reali
zação de obras viárias no Município de Contagem,
Estado de Minas Gerais, mediante a utilização de
maquinário pertencente ao Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem.

o SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Vai-se
passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Paes Landim, pelo PFL
O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI) - Sr.

Presidente, SrIs e Srs. Deputados, a Gazeta Mer
cantil de 29 de janeiro publicou o Balanço Social do
Banco do Nordeste do Brasil referente ao ano de
1996, o qual demonstra a eficiência e o espírito de
modernização que o Presidente Byron Queiroz vem
prestando àquela instituição.

Nos aspectos contábeis, o Banco, mesmo sen
do hoje rigorosamente o mais social dos nossos
bancos pelo trabalho que vem fazendo no Nordeste,
sobretudo nas regiões mais pobres, apresentou um
lucro da ordem de 45 milhões de reais em relação
às despesas operacionais, dividendos etc., o que
mostra significativamente o retrato da eficácia da
sua gestão econômico-financeira.

Por sua vez, queria realçar aqui, quanto ao re
latório do Banco do Nordeste, atividades que mos
tram exatamente quanto o espírito de modernização
e de competitividade tem norteado as ações do Ban
co. Desejaria aqui assinalar, por exemplo, que esse
banco injetou na economia nordestina, no ano pas
sado, recursos no montante de 2,5 bilhões de reais,
oriundos de fontes intemas, entre elas o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),
o FAT e o BNDES, bem como extemas. Em conse
qüência, o saldo das aplicações atingiu 6 bilhões,
558 milhões de reais, o que representa um cresci
mento da ordem de 34% em relação a 1995. S0
mente as operações típicas de fomento - longo pra
zo - apresentaram crescimento de 37,5%, tendo
atingido o volume de cerca de 5 bilhões, 736 milhõ
es, enquanto os créditos de funcionamento aumen
taram 13,3%, chegando a 821,9 milhões.

Mas vale destacar, Sr. Presidente, as aplicaçõ
es no setor da agricultura, que, em relação a 1995,
apresentaram crescimento substancial. No exercício
de 1996 o Banco destinou perto de 1 bilhão de dóla
res para o setor, o que mostra que hoje ele lidera o
ranking de todos os bancos brasileiros, 'públicos e
privados, em termos de crédito rural, em que pese
atuar na região mais necessitada no País. Não são
os recursos bastantes por si próprios, mas indicado
res dos objetivos do Banco do Nordeste.

Mas desejaria, Sr. Presidente, destacar a im
portância do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE). Diz o seguinte o balanço do
Banco sobre a administração do FNE:
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o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste - FNE, administrado
pelo Banco do Nordeste, mantém a posição
de principal instrumento de apoio à economia
nordestina, com saldo de aplicações da ordem
de R$3.242,3 milhões. Esses financiamentos
já beneficiaram 382 mil produtores e empre
sas, propiciando a criação de aproximada
mente 1 milhão de empregos na região.

Em termos de contratações, no ano de
1996, foram atendidas 68.232 propostas de
financiamento no âmbito do FNE, com a alo
cação de R$865 milhões, beneficiando prin
cipalmente os produtores rurais com 58.645
operações, no montante de R$696 milhões
(quase 81% do volume de recursos aloca
dos). No setor industrial foram realizadas
9.435 operações, importando em R$146 mi
lhões. Com agroindústrias, o Banco contra
tou 152 projetos, no total de R$23 milhões.

Neste caso, apenas faria um reparo ao Banco,
porque na região semi-árida, talvez a melhor do Nor
deste, por se situar ao longo dos vales dos rios Piauí
e Canindé, esses recursos foram os mais mingua
dos possíveis, apesar dos nossos constantes apelos
em favor daquela região. Não há nenhuma área no
semi-árido do Nordeste ocidental, no Nordeste de
um modo geral, superior à dos rios Piauí e Canindé.
Os recursos alocados pelo Banco para o semi-árido
do Piauí foram medíocres.'Tenho certeza de que tal
fato foge à própria determinação do Presidente By
ron Queiroz, que conhece parte do nosso potencial,
como os brejos de Canto do Buriti e os poços jorran
tes de São João do Piauí. O Prodesa, por exemplo,
que é um programa de reorientação do semi-árido,
desconhece completamente a existência da região.
Contudo, se todo o corpo de funcionários do Banco
tivesse a mesma visão, a mesma filosofia, a mesma
paixão e o mesmo espírito de Byron Queiroz para
transformar o Banco num grande indutor do desen
volvimento nordestino, tenho certeza de que os re
sultados seriam ainda mais fantásticos.

Atualmente, o Banco do Nordeste, com seus
programas especiais, tem sido o principal agente de
desenvolvimento da região. Faço apenas um apelo
para que ele exija'dos Governadores de Estado,
com quem faz parcerias, a efetiva realização dos
programas, como o de Geração de Emprego e Ren
da, sem injunções política. Peço que o Banco pres
sione os Governadores e as autoridades estaduais
para que não demorem, por razões outras que não
sejam rigorosamente de interesse da região, em

executar esses programas que são de fundamental
importância.

Na minha região, por exemplo, São Raimundo
Nonato, onde está instalada a agência do Banco do
Nordeste, esses programas ainda não funcionam,
tampouco nos demais Municípios que compõem o
arco de jurisdição da aludida agência.

O Programa de Alimentação Familiar para o
Pequeno Produtor Rural (PRONAF) é revolucionário.
Conta com o apoio do Ministérioda Agricultura, en
fim, do Govemo Federal, e com recursos da ordem
de mais de 100 milhões de reais, alocados para o
Banco do Nordeste, mas na minha região pratica
mente ainda não se viu sua presença, porque falta
exatamente o papel que Byron Queiroz deseja dar
ao Banco, qual seja dar condições ao modesto e es
quecido produtor rural da caatinga piauiense de fa
zer com que ele realmeQte participe e se integre na
economia nordestina. O Pronaf é um programa de
agricultura familiar da maior importância.

A propósito, justiça se faça ao Ministro Arlindo
Porto, que tem sido realmente um apaixonado por
esta idéia. Traz S. EXª a experiência de Minas Ge
rais. Foi Prefeito de Patos de Minas, conhece o Bra
sil real, o Brasil das pequenas e médias cidades, co
nhece o nosso setor rural, a realidade do pequeno
produtor. Por isso, tenho certeza de que S. EXª de
sempenhará, como o tem feito, um relevante papel à
frente do Ministério da Agricultura.

Quanto do Prodetur, programa ao qual já me
reportei anteriormente, estou confiante de que o Pre
sidente Byron Queiroz não admitirá que os Estados
simplesmente lhe indiquem rubricas para aplicação
dos recursos, sem que o aanco avalie de perto o re
tomo efetivo desse investimento, de modo a propor
cionar os retomos sociais que se espera de um pro
grama dessa natureza. O Prodetur é um programa
acoplado ao BID e tem como seu grande estimula
dor a figura universalmente respeitada desse cida
dão de todas as Américas que é o seu Presidente,
Dr. Enrique Iglesias.

Através do seu Escritório Técnico de Estudos
Econômicos do Nordeste, o Banco vem disponibili
zando trabalhos e informações que possibilitam a to
mada de decisões internas, bem assim por parte de
outras instituições do setor privado, sobretudo quan
to às potencialidades econômicas disponíveis no
Nordeste. O Banco já fez levantamento de oportuni
dades de investimentos em 33 Municípios do Cariri
cearense.

Estive com o Presidente Byron Queiroz há pou
cos dias e senti nele o maior entusiasmo especial-



Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Enio Bacci pelo PDT.
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mente quando fiz apelo para que o Banco estudasse suas terras, onde hoje estão assentados trabalhado-
as possibilidades do semi-árido da região do rio res sem terra. O Govemo Federal fe~ o pagamento
Piauí, em São João do Piauí, pois tenho certeza de sêm que aquele cidadão retribuísse· ao Banco do
que seria uma "minipetrolina". Com apenas 1% dos Nordeste os recursos advindos do Finor. Esse Fun-
investimentos daria hoje, a curto prazo, uma respos- do tem sido, realmente, um mau exemplo na minha
ta muito maior do que o meio bilhão de dolares in- região, onde tem péssima imagem. Espero que o
vestidos em Petrolina nos últimos vinte e tantos Presidente Byron Queiroz seja um fiscalizador dos
anos, em termos proporcionais, evidentemente. O investimentos patrocinados pelo Finor. já que o Ban-
Banco promoveu ainda importante seminário deno- co possui capacidade fiscalizadora e avaliadora
minado "Plano de Ação para Potencializar o Desen- maior que a Sudene.
volvimento do Pólo Juazeiro-Petrolina", onde já foi Ao lado dos programas de incentivo à cultura e
investido pelo Banco cerca de 170 milhões de reais. de urna série de outros aspectos. a grande menina

Por sua vez, Sr. Presidente, quero ressaltar o dos olhos do Presidente Byron Queiroz tem sido
apoio do Banco do Nordeste à comunidade, ou seja, exatamente os recém-criados Agentes de Desenvol-
a preocupação em treinar mão-de-obra qualificada, vimento, funcionários treinados que atuam como
preocupação com as pessoas pobres. estudantes. verdadeiras agências móveis para induzir investi-
São programas que realmente têm em Byron Quei- mentos, para captar as potencialidades da região e
roz seu grande estimulador. Espero que a minha re- incentivar exatamente a seção de empréstimos. A
gião seja também contemplada em tão importante meu ver, porém, esses Agentes de Desenvolvimento
programa. precisam receber do próprio Byron Queiroz, pessoal-

O Banco mantém ainda outros programas e mente, a sua palavra de ordem. Infelizmente, às ve-
empreendimentos, sobre os quais não falarei nesta zes as agências locais. e até-mesmo organismos in-
oportunidade, outros investimentos acoplados com terrnediários entre as agências e a direção do Banco.
áreas internacionais, mas quero destacar aqui sua arti- não dão aos Agentes de DesenvoMmento a autono-
culação institucional por intermédio de parcerias. con- mia necessária para que o espírito criativo, o impulso
vênios e protocolo firmados com Estados nordestinos da descoberta das potencialidades - que é exatamen-
para revitalizar agriculturas desanimadas ou enfer- te o aproach que Byron Queiroz quer dar a esses
mas. Enfim, necessitadas de maiores estímulos. agentes - possa efetivamente se concretizar.

No caso do Piauí, o Banco estimulou progra- Sr. Presidente, o Balanço Social do Banco do
mas ligados ao caju, mas lá mesmo na minha região Nordeste mostra que ele está em boas mãos. O Pre-
poderia citar a mamona e a citricultura. Minha região sidente Byron Queiroz é um apaixonado pelo Nor-
tem condições de produzir frutas tropicais em melhor deste, homem que confia nas potencialidades da ra-
e em maior qualidade que Petrolina. em termos pro- gião. Quero aqui parabenizá-lo, certo de que ele fará
porcionais. Espero que o Presidente Byron Queiroz. em 1997 uma revisão de determinados investimen-
em 1997, direcione para o Piauí ações dessa nature- tos que foram aplicados corretamente em algumas
za, ajudando também na construção de poços e na áreas, mas que em outras, como na minha região,
eletrificação rural. no semi-árido do Piauí, não foram devidamente alo-

Desejo ainda, Sr. Presidente, que o Banco do cados. E isso preocupa, Sr. Presidente. Seria impor-
Nordeste, que hoje atua também como mero órgão tante que o Superintendente do Maranhão e Piauí fi-
repassador do Finor, tenha uma presença mais casse em Teresina, já que o meu Estado é grande-
atuante em relação a esse Fundo. estimulando a co- há até mesmo um movimento em prol de sua divisão
munidade a fiscalizar e a saber se aqueles investi- -, possui o cerrado e o grande semi-árido, e o Mara-
mentos efetivamente vão ajudar as comunidades nhão já tem os recursos advindos do Banco da Arna-
nordestinas, vão ter retomo social. porque, lamenta- zônia. Essa divergência, essa vulnerabilidade é o
velmente, hoje no Piauí o Finor tem sido na região que ainda lamento ao exaltar com muito orgulho o
de Canto do Buriti, por exemplo, um cabide de che- trabalho eficiente e competente que o Dr. Byron
ques sem fundo, de investimentos sem retomo por Queiroz vem desempenhando à frente do Banco do
parte de pessoas que receberam dinheiro do Banco Nordeste.
do Nordeste. Na minha cidade, há o exemplo con
creto do Sr. Femando Brasileiro, da Fazenda Marra
cas, que não pagou ao Banco e ainda recebeu do
Incra· o valor correspondente à desapropriação de
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O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão porque a via legal - eu sou advogado e sei como
do orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Pariamenta- isso funciona - resolve o conflito- momentaneamen-
res, venho a esta tribuna hoje para registrar, mais te, mas não vai resolvê-lo de uma forma mais pere-
uma vez, uma preocupação que vem crescendo a ne e concreta.
cada dia no nosso País. Segundo o Ministro da Justiça, Nelson Jobim, a

Esta preocupação também está ocorrendo no operação que o Govemo Federal quer deflagrar pre-
nosso Rio Grande do Sul, onde 2.500 agricultores tende reduzir os conflitos no campo, incluindo medi-
sem terra estão transitando pela rodovia, provenien- das judiciais e policiais, com uma rigorosa fiscaliza-
te, em sua grande maioria, de Júlio de Castilhos e ção nas fronteiras para evitar o contrabando de ar-
de Encruzilhada do Sul. Há poucos dias, fizeram um mas, com o uso da Justiça para evitar o abuso e a
acampamento na Fazenda Guabiju, de propriedade invasão de propriedade. Tudo isso é paliativo, não
do agricultor Roberto Mascarenhas, e estão lá resolve, não entra no cerne da questão. Desarmar
aguardando uma solução do Governo do Estado, do os agricultores sem terra e os fazendeiros da UDR é
Governo Federal, enfim, das autoridades responsá- importante, mas não resolve o problema dos confli-
veis por isso. tos na terra. Usar a Justiça para coibir invasões i1e-

Desde a última quarta-feira, esses 2.500 agri- gais é importante? Claro que é! Mas não resolve o
cultores sem terra estão caminhando em direção a problema mais grave, que é o conflito na terra.
Santo Antônio das Missões, acampados à beira da Gostaríamos de ouvir o Governo Federal dizer:
BR-285. ·Vamos assentar tantas famílias, vamos desapro-

Há muitos dias estamos acompanhando essa priar áreas improdutivas·. A mesma imprensa tem
situação trágica, difícil, ansiosos para que a autori- divulgado dados concretos, mostrando que, na re-
dade responsável por isso nos apresente algum tipo gião Norte, por exemplo, 78,8% das propriedades
de encaminhamento de soluções. são improdutivas; no Nordeste, 69,5% das proprie-

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra dades são improdutivas; no Centro-oeste, 62,7; no
alega que é necessário que essas famílias sejam as- Sudeste, 50%; e no Sul, 42%. A média, no Brasil, é
sentadas e os proprietários de fazendas se negam a de 62% de propriedades improdutivas. Portanto,
isso, deixando-nos num impasse, que não é único está aí o primeiro requisito para se começar a achar
no Rio Grande do Sul, mas que é o comum em qual- uma solução para o conflito do campo.
quer conflito de terras neste Brasil. Não basta prender, desarmar, usar a Justiça,

Ao mesmo tempo em que acompanhamos es- mas é preciso começar a buscar terra para assentar
ses acontecimentos pela imprensa, Sr. Presidente, essa gente. Sessenta e dois por cento das proprie-
ouve-se o Presidente da República dizer que vai dades no Brasil são improdutivas. Esse é o primeiro
acabar com os conflitos pela terra. Com isso, nós indicador. Esse mesmo levantamento nos mostra
nos entusiasmamos e esperamos alguma solução. que, segundo dados do próprio Governo, hoje exis-

Quando vamos mais a fundo, verificamos que tem 4.977 propriedades com mais de cinco mil hec-
o Presidente, em nome do Governo Federal, junta- tares no Brasil. Há praticamente cinco mil proprieda-
mente com o próprio Ministro da Justiça, diz que vai des com mais de cinco mil hectares - algumas com
acabar com o conflito pela terra, mas não nos dá so- vinte, trinta, quarenta mil hectares.
lução. Textualmente, o Presidente disse: ·Precisa- Está aí a segunda luz no fim do túnel para re-
mos dar um basta nesta onda da desrespeito à lei e solver o conflito da terra. Não basta usar a Polícia ou
de violência contra cidadãos e patrimônio. Vamos a Justiça. É lógico que, quando necessário, vamos
combater os conflitos pela via legal.· usá-Ias, mas para resolver verdadeiramente o pro-

Eu questiono, Sr: Presidente: de que adianta a blema da terra vamos atacar na grande propriedade
Justiça retirar, agora ou daqui a alguns dias, esses improdutiva.
agricultores sem terra que estão no Município de Sessenta e dois por cento das propriedades
Jóia, no Rio Grande do Sul, dessa propriedade e são improdutivas. Esse já é um primeiro requisito.
jogá-los no meio da via pública. Daqui a alguns dias, Vamos olhar agora o segundo requisito. Além de im-
eles vão invadir uma nova propriedade. Queremos produtiva, que seja uma grande propriedade. É inad-
uma solução viável e concreta para esse conflito. missível que haja propriedades com cinco, dez, vinte

Quando o Governo Federal diz que vai solucio- mil hectares sem produzir.
nar e acabar com os conflitos da terra, não quere- É aí que queremos ver o Ministro da Reforma
mos que ele diga que vai usar a via legal para isso, Agrária, o Ministro da Justiça e o Presidente Fernan-
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do·Henrique Cardoso agindo. É esse título que gos- Havia companheiros que falavam em Michel
taria de ver nas matérias veiculadas pela imprensa. sempre com rejeição. Aqueles que não acreditavam
Queria ler que o Governo está disposto a encontrar que ele primaria pela democracia, autonomia e de-
um meio de assentar esses agricultores sem come- pendência da Casa se curvarão, porque este grande
ter injustiça, sem tirar a terra de quem está produzin- homem público sabe muito bem que a democracia e
do, de quem está trabalhando, mas tirando exata- a ética são valores universais e certamente fará de-
mente dos grandes proprietários, dos grandes lati- las a parte principal de seu trabalho no Parlamento.
fundiários, que estão emperrando o progresso e a A independência com harmonia é fundamento cons-
produção neste País. titucional, sempre valorizando o Parlamento, para

O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp.) - Concedo que realmente possa ser uma Casa de luta, inspiran-
a palavra ao nobre Deputado Chicão Brígido, que fa- do o sentimento da Nação brasileira.
lará pelo Bloco Parlamentar (PMDB/PSD/PSL). Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICÃO BRíGIDO (Blóco/PMDB - AC. O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. S~ e Srs. palavra pela ordem.
Deputados, gostaria de aproveitar esse espaço es: O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Tem V.
pecial do PMDB para registrar, de maneira alegre, EXª a palavra. .
consciente e democrática, a vitória desse grande Lí- O SR. PAULO UMA (PFL - SP. Pela ordem.
der do PMDB, o companheiro Michel Temer. 'Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer um provér- Deputados, gostaria de falar sobre uma situação que
bio: o líder dura mais quando menos comanda. Com aflige o País e principalmente o povo de minha re-
certeza, o companheiro Michel Temer sempre soube gião, o Pontal de Paranapanema. Sou de Presidente
encamar muito bem esse grande pensamento. Foi Prudente, único Deputado Federal eleito por aquela
um homem que comportou-se dentro do PMDB população, e sei o que está ocOrrendo: a questão do
como líder nato, uma pessoa que conquistou a sim- armamento, o problema das invasões e a omissão
patia de todos os seuspares e, portanto, foi conduzi- dos Governos Estadual e Federal em relação a este
do pelo segundo ano como líder do nosso partido. processo.

Assistimos, ontem, nesta Casa, à vitória de Na semana passada, vimos um produtor rural,
uma personalidade pública com um passado de luta o proprietário Guilherme Prata, defendendo a proprie-
e muitos trabalhos prestados ao nosso País. Não dade que foi de seu avô e de seu pai. Atualmente ele
obstante, V. EXª s.abe muito bem que o companheiro trabalha dentro dessa terra para a manutenção de sua
Michel Temer concorreu com outras duas personali- família e pretende passar este patrimônio a seus filhos.
dades públicas de respeito em nosso País: os com- É o que diz a Constituição, é o direito de herança, o di-
panheiros Wilson Campos e Prisco Viana. reito de patrimônio, o direito de produzir e trabalhar

Quem não conhece a história desses dois ho- com liberdade, liberdade que deve estar estampada
mens públicos que sempre serviram à Nação com em todos os cantos do nosso País.
muita altivez, determinação, firmeza e responsabili- Não podemos deixar de nos manifestar a favor
dade? da reforma agrária. Sim, fomos a favor da reforma

Portanto, também 'são dignos de exercer o car~ agrária, necessária e urgente. Como disse um cole-
go de Presidente da Câmara dos Deputados. ga há pouco, temos 62% de terras improdutivas no

V. EXª sabe que o companheiro Michel Temer País. Não podemos aceitar invasões em terras pro-
conseguiu essa grande aliança do seu grande parti- dutivas, ao lado de asfalto, com sede, com manguei-
do, o PMDB, que, já de início, deu-lhe cem votos. ra, cercadas, com gado, com plantio e com energia
Com certeza, foi este o passaporte maior que ele re- elétrica. Isto não é invasão, é assalto.,.
cebeu: o partido uniu-se e determinou vê-lo na Pre- Temos.de separar a seriedade de um trabalho
sidência da Câmara dos Deputados. Obviamente de a~entamento de um movimento político anar-
vieram as alianças que sempre receberam gestos quista. Sabemos que na região os assentados do
bondosos do PMDB e que não poderiam, neste mo- Procera ganham 1.025 reais por mês e os outros in-
mento, deixar esse grande partido e esse grande vasores do Movimento dos Sem-Terra ganham 400
companheiro. Michel Temer fora da disputa. Com reais por mês e uma cesta básica. Na minha região,
certeza, V. EXª está à altura das necessidades do Presidente Prudente, todos sabem disto e não igno-
nosso País e do Parlamento e confio que será uma ram que os líderes deste movimento negociam com
agradável grande surpresa para a Casa. os proprietários. Eles telefonam para a imprensa in-
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formando o dia, a hora e o local da invasão. Às ve
zes, ligam com petulância para o proprietário. ~ara
negociar previamente: ·Se me der tanto de partlcl~a

ção para o movimento, não invadiremos sua propne
dade, invadiremos a do vizinho·.

Sr. Presidente, isso é uma vergonha, uma
aberração, é uma máfia que se está criando. Somos
a favor da refonna agrária - repito - porque sempre,
precisamos dela no País, mas não da forma com?
está acontecendo na minha região. Conheço a tradI
ção, a cultura e a história das pesso~s ~nvolvidas n?
processo. Temos de ter medidas energl~s do P~e~l

dente da República, do Ministro da Justiça, do MInis
tro da Refonna Agrária, do Governador Mário Covas
e do seu Secretariado para que solucionemos esse
problema, sem morte e derramamento de sangue. A
nossa região é ordeira e progressista, composta de
famílias sérias e trabalhadoras. Não entendemos
como brasileiros de outras regiões querem matar
brasileiros nascidos no oeste paulista, no Pontal do
Paranapanema.

Fica meu protesto, no sentido de que sejam to
madas as iniciativas necessárias em prol da refonna
agrária, com seriedade, transparência, planeja~ento
e controle e não por meio de invasões que denigrem
a imagem da segurança pública em nosso País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Será feito
o registro de V. EXª

O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Nos ter
mos do art. 97, § 3º, do Regimento Interno, esta Pre
sidência suspende a presente sessão para que seja
lavrada a respectiva ata.

Está suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Está rea
berta a sessão.

Solicito ao nobre Deputado Chicáo Brígido que
proceda à leitura da ata da presente sessão.

O SR. CHICÃO BRíGIDO - Servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da presente ses
são, a qual é, sem observações, aprovada.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Airton Dippl. - Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrados os traba
lhos da 4ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª
Legislatura da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Airton Dipp) - Está en
cerrada a sessão.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECURSO

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 1º
iNTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º
combinado com ART. 132, § 2º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:

PROJETOS DE LEI
N2 4.586-B/90 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre

o transporte multimodal de carga e dá outras
providências.

PRAZO -12 DIA: 18-2-97
ÚLTIMO DIA: 24-2-97
Nº 4.797-CI94 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA)

- Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Fede
ral de Primeiro Grau da 1ª Região e dá outras
providências.

PRAZO - 1º DIA: 18-2-97
ÚLTIMO DIA: 24-2-97
Nº 982-8/95 (PAULO PAIM):.... Acrescenta dispositivo

à Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que
dispõe sobre os estágios de estudantes, alterada
pela Lei nº 8.859, de 23 de março de 1994.

PRAZO -12 DIA: 18-2-97
ÚLTIMO DIA: 24-2-97
N2 1.078-A/95 (IBRAHIM ABI-ACKEL) - Acrescenta

parágrafo único ao art. 95 da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, que "dispõe sobre os Jui
zados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências.

PRAZO -12 DIA: 18-2-97
ÚLTIMO DIA: 24-2-97

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECURSO

1. CONTRA APRECIAÇÃO TERMINATIVA DE CO
MISSÃO - ART. 54, I
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 1º
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º
combinado com ART. 132, § 2º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:

PROJETO DE LEI:

Nº 1.828-CI91 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre o
livre acesso às praias de terrenos de marinha e
seu uso público.

- Apenso a este o PL nº 1.009/91 - ver 1.2 e 1.3.
PRAZO -12 DIA: 18-2-97
ÚLTIMO DIA: 24-2-97



04290 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON- 12:55

TRÁRIOS 13:20

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU INJURI- 24 2ª-feira 15:00 Expedito Júnior
DICIDADE 15:25 Darci Coelho

PROJETO DE LEI:
15:50 Felipe Mendes
16:15 Narcio Rodrigues

NS! 1.009/91 (PAULO RAMOS) - Dispõe sobre o livre 16:40 Teima de Souza
acesso a praias, rios, lagos e lagoas. 17:05 Padre Roque

- Apensado ao PL nº 1.828/91- ver 1.1
17:30 A!do Arantes
17:55

PRAZO -1 2 DIA: 18-2-97 18:20 Pinheiro Landim
ÚLTIMO DIA: 24-2-97

25 3ª-feira 15:00 Marçal Filho
Cata Dia da Semana Hora Nome 15:25 Nelson Otoch

18 3ª-feira 15:00 José Machado 26 4ª-feira 15:00 Gonzaga Patriota
15:25 Fernando Ribas Carli 15:25 César Bandeira

19 4ª-feira 15:00 Julio Redecker 27 5ª-feira 15:00 Antonio C. Pannunzio
15:25 Haroldo Sabóia 15:25 Nestor Duarte

20 5ª-feira 15:00 Antonio Balhmann 28 6ª-feira 10:00 Walter Pinheiro
15:25 Paulo Bomhausen 10:25 Luiz Alberto

10:50
21 6ª-feira 10:00 Sérgio Miranda 11 :15

10:25 Silvemani Santos 11:40
10:50 Roberto Valadão 12:05
11:15 Jaime Martins 12:30
11:40 12:55
12:05 13:20
12:30

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

PAUTA N° 3/97

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 338..A/96 .. REGIME

CONSTITUCIONAL DOS MILITARES

Horário: 14h30min
Local: Plenário 9, Anexo 11

Discussão e votação
Relator.

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 338-A, de 1996 - do Poder Executivo - que
"dispõe sobre o regime constitucional dos
militares".
Relator: Deputado WERNER WANDERER.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-A/96 - PRECATÓRIOS

PAUTA N° 5/97
(AUDIÊNCIA PÚBLICA)

do Parecer do Horário: 14h30min
Local: Plenário 13. Anexo 11
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1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NO 407-A, de 1996 - do Sr. Luciano Castro .
que "altera a redação do artigo 100 da
Constituição Federal".
Relator: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT.
CONVIDADO:
- Ministro Romildo Bueno de Souza,
Presidente do Superior Tribunal de Justiça. .

COMISSÃO ESPECIAL
CÓDIGO DE TRÂNSITO

PAUTA N° 3/97

Horário: 14 horas
local: Plenário 11, Anexo "

Apresentação do quadrQ comparativo e
elaboração do cronograma de trabalho.
1 - Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de

Lei nO 3.710-C, de 1993, que "institui o Código
de Trânsito Brasileiro"
RELATOR: Deputado ARY KARA.

NOTA:
.AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 14:00 ÀS 18:00

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE ----------------------------.--------- 6846 a 6850
DECOM/Coorcl!3nação de Comissões ~ermanentes --------- 6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas ------- 7052
Serviço de CPls ----------------------------------- 7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo'de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

(Ence"s-se s sessão às 16horas e 57minutos.)



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo
1º, item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve conceder exoneração,
de acordo com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a FRANCISCO DE
PAULA SALZANO VIEIRA DA CUNHA, ponto nº
11184, do cargo de Assessor Administrativo, CNE
7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, que exerce no Gabinete do Primeiro Vice-Pre
sidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a EMILlO JABER MAKLUF, pon
to nll 11457, do cargo de Assistente Técnico de Ga
binete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro
Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer,Presidente.

O Presidente da Câmara aos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item.
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acoÍ'do
com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CRISTIANA TEIXEIRA PIAU
HYLlNO MONTEIRO, ponto nº 12004, do cargo de
Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Terceiro Suplente dos Secretários, a partir de 27
de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados; 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, aiínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o artigo 35, item 11, da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 19l;}(), a ANGÉLICA MARIA ELLERY
LUSTOSA DA COSTA, ponto nll 11473, do cargo de
Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Primeiro Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, item I, álínea a, do Ato da Mesa nll 205, de
28 de junho de 1990, resolve conceder exonera
ção, de acordo com o artigo 35, item 11, da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, a CLÁUDIA
DE NOVAIS LIMA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ções Assistente Administrativo, Padrão 24, ponto
nº 5635, do cargo de Assistente Técnico de Ga
binete. CNE-11, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Pri
meiro Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990, resolve, nos termos do artigo 33,
item VIII, da Lei nº 8.112, de 11 'de dezembro de
1990, declarar, a partir de 28 de janeiro de 1997, a
vacância do cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Operador de Máquinas,
Padrão 23, ocupado pelo servidor LENARD VIEIRA
DE CARVALHO, em virtude de sua posse em cargo
inacumulável.

Câmara dos Deputados, 4 de fevereiro de
1997. - Luís Eduardo, Presidente.

04292 Sexta-feira 7 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Fevereiro de 1997

ATOS DO PRESIDENTE com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CONRADO DEL PAPA, ponto
nº 11928, do cargo de Assesssor Técnico, CNE-12,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exercia nC? Departamento de Comissões, a partir
de 1º de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205 de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a GERVAL DE AGUIAR TRIN
DADE, ponto nº 11760, do cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Primeiro Vice-Presidente. .

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n2 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a JOÃO CÂNDIDO BRI
LHANTE NETO, ponto nº 11166, do cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exer
ce no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do AfIJ da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com o
artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, a JOSÉ FRANCISCO DE SALLES LOPES, ponto
nº 11905, do cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Primeiro VICe-Prresidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Atd da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com o
artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, a JOSÉ ILDEFONSO RABELO, ponto nº 11657,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Tt!mer,Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a JOSÉ OSMAR MON
TEIRO, ponto n2 11345, do cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Primeiro Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente Da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo
12 , item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de
28 de junho de 1990, resolve conceder exonera
ção, de acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n2

8.112, de 11 de dezembro de 1990, a LADISMÁ
RIA ROSA DE SOUSA, ponto n2 11585, do car
go de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa
dos, que exerce no Gabinete do Primeiro Vice
Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados , no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a LUrS CLÁUDIO MEGIORIN,
ponto n2 10817, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-11, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Primeiro. Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, ~~esidente..

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração de acordo
com o artigo 35, item li, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a MERCEDES HALlT DE OLI
VEIRA, ponto n2 11422, do cargo de Secretário Par
ticular, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1l1,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o artigo 35, item li, da Lei n!l 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a ROSIANE FÁTIMA DA SILVA,
ponto nll 11037, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Pri
meiro Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1l1, item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de
28 de junho de 1990, resolve conceder exonera
ção, de acordo com o artigo 35, item 11, da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ROSILE
NE RITA BRAGA, ponto nº 11783, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Primeiro Vice-Presi
dente~

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alíena a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o artigo 35, item li, da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a ROGÉRIO COLOMBINI DE
MOURA DUARTE, ponto nll 11798, do cargo de As
sessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

. Primeiro Vice-Presidente.
Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de

1997. - Michel Temer Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item li, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a NELMA DA 'CONCEIÇÃO
FLORO, ponto nº 11658, do cargo de Assistente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
primeiro Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a PATRfclO JOSÉ DE
MACEDO RODRIGUES, ponto n!l 11721, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exerce no Gabinete do Primeiro Vice-Presi
dente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alíena a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item li, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a REJANE TRIGUEIRO VIDAL,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1l1,

item I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de ju
·nho de 1990, resolve conceder exoneração, de acor
do com o artigo 35, item li, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a pAULO MÁRCIO SCOFIELD
BERBERT, ponto nº 11461, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabi
nete do Primeiro Vice-Presidente..

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.
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.dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro ponto n2 11988, do cargo de Assessor Técnic6,
Vice-Presidente. CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
1997. - Michel Temer, Presidente. Partido Progressista Brasileiro, a partir de 3 de feve

reiro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de

1997. - Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n!! 205, de 28 de junho
de 1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo
com o artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n2

8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALEXANDRE
SILVA THÉ GOMES, ocupante de cargo da Catego
ria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição As
sistente Administrativo, Padrão 25, ponto nº 5311,
da função comissionada de Assistente de Gabinete,
FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Parti
do dos Trabalhadores, a partir de 1º de fevereiro do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar, por acesso, na
forma do art. 92, parágrafo único, da Lei nº 8.112,
de 1990, combinado com o art. 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CLÁUDIO LIMA
CÂMARA, ocupante do cargo da Categoria Fun
cionai de Analista Legislativo - atribuição Técnica
Legislativa, Padrão 45, ponto n2 2567, para exer
cer, a partir de 1º de fevereiro do corrente ano, no
Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, a
função comissionada de Assistente de Gabinete,
FC-5, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, criada pelo art. 12 do Ato da Mesa nº 8,
de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.
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I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei n2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a SHIRLEY HIRAMATSU, ponto
n2 11839, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro
Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n2 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a SHIRLEY LÚCIA DA
SILVA FONSECA DO VALLE, ponto n2 11511, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE
13, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Primeiro Vice
Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n2 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a SIGEFREDO NO
GUEIRA DE VASCONCELOS, ponto n2 10.667, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE
11, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Primeiro Vice
Presidente.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 ,

item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei n!! 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a WILSON HORIUTI,
ponto n!! 11.462, do cargo de Assesso& Técnico,
CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro
Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados; 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
GENERVALDO SILVA COSTA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Assistente Administrativo, Padrão 30, ponto
nº 4399, 12 substituto do Chefe da Seção de Pro
gressão e Ascensão Funcionais, FC-5, na Coorde
nação de Pessoal Trabalhista, do Departamento de
Pessoal, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 12 de fevereiro do corrente ano.



o Presidente da Câmara 00$ Deputados, no
uso das atribuições que lhe conf~re o art. 1l!, item I,
atrnea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
NfLVIA CALDEIRA NUNES, ocupante de cargo da
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Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui-
1997. - Michel Temer, Presidente. ção Assistente Administrativo, Padrão 24, ponto nll

5699, 21 substituta do Chefe da Seção de Pagamen
to e Recebimento, FC-5, da Coordenação de Movi
mentação Financeira, do Departamento de Finan
ças, em seus impedimentos eventuais, a partir de 27
de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 6 de fevereiro de
1997. - Michel Temer, Presidente.
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José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Carlos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha

Adroaldo Streck
AntOnio Carlos Pannunzio

Arthur Virgnio
Itamar 8erpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo



'-

PSDB

Djalma de Almeida César
Femando Dlnlz

Hélio Rosas
Pedro Novais

Roberto Valadão
Rubens Cosac

1 vaga

. Roberto santos
SlIIvador Zimbaldl
VIc PIres Franco (PFL)

Bloco (PPBlPL)

Coraucl Sobrinho (PFL)
Ed80n Queiroz
FIllvto Derzi
Joe6Janene
LaprovIta VIeIm
P8Uderney AveIIno
Roberto campos
Wagner 8alustiano
W81n1on Fagoodes

PT

.. Jiques W8<Jler
Jorge WIaon (PPB)
PInheiro Landm (PMOB)
RIcardo Izar (PPB)
S8ndra S1arIIng

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
salatiel Carvalho
SHvemani santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
WIgberto Tartuce

1 vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genorno
Tik:len santiago'

1 vaga

lvandro Cunha Lima
João Natal
João Thomé Mestrinho
José Luiz C1erot
Nestor Duarte
RobsonTuma
Udson Bandeira

Bloco (PPBlPL)

AcI1emar de Barros Filho
Adylson Motta
A1zira Ewerton (PSDB)
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Bonifácio de Andrada
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
José Egydlo

Lufs Barbosa
luiz Buaiz

TaIvane Albuquerque
Welinton Fagundes

2 vagas

PSB
S6rgIo Guerra João Colaço

8ecntt6rla: Maria lYone do Esprrlto Santo
Local: Plenário 13, sala P-13 quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6906 a 6908

COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO
E JU,$.rtÇA E DE REDAÇAO

PreIIdente: NoystJ Nunes Ferreira (PUDB)
.1' VIce-Presldente: VIcente C8sclone (PTB)
2' Vlcl-Pre8ldente: Nestor Duarte (PMDB)
SI Ylce-Prelklente: Vicente Arruda (PSDB)

TItuWes SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Plzzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Thu~es Su~

PSB

Alexandre cardoso Nªson Gibson

secretário: Sérgio sampaio contreiras de Almeida
LocOC Plenário, sala 1 terça-feira, quarla-faIra e quilta-feira -1Oh -
Telefones: 318-6922 a 6925 '

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Jandira Feghal

Matheus SChmkl
8everlano Alves
WoIney Queiroz

Haroldo 5abóIa
Nilmárlo Miranda

Paulo Delgado
2 vagas

Ademir Lucas
Celso Russomanno

Franco Montaro
Roberto Rocha

salvador 21mbaldl
Vanessa FeIlppe

2 vagas

Aldo Aran~es

PDT

PT

PCdoB

Coriolano Sales
EnloBacci
Silvio Abreu

A1minoAffonso
Danlio de castro
Edson Silva
Marconi Periilo
Nicias Ribeiro
VICente Arruda
Welson Gasparinl
ZUlaiê Cobra

José Genofno
Luiz Mainardi
Marcelo Dada
Milton Mendes
Milton Temer

Jandira Feghali

Femando Lopes
8eraflm Venzon

1 vaga

Arlindo Vargas
Átila Lins

Cláudio cajado
Eliseu Moura
Elton Rohnelt

Jair Soares
JalroAzi

Júlio César
Magno. Bacelar

Maluly Netto
Moisés Upnik

Phllemon Rodrigues
Raimundo santos

Antanlo dos santos
BenedItO de Ura
CIro Nogueira
Jairo Qlmelro
NIIIon Trad .
PlHUndlm
Raul8It6m
Rodrigues Palma
AoIand Lavlgne
VIcente CUcIone
Vlmar Rocha
2vagu

Eurfpedes Miranda
WoIney Queiroz
1vaga

PDT

PCcIoB

Bloco (PFLJPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira

Aroldo cedraz
Undberg Farias (PCdoB)
Luciano Pizzatto

Albérico FilhQ
Barbosa Neto

carlos Apolinário

Bloco (PMDBlPSIWSL/PSC)

AIoyIIo Nur)es Ferreira
AqKara
0lIvan FAlIre



Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Bloco (PPBIPL)

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSOB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 VICe-Presidente: Pauto Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PV

Fernando Gabeira Fernando Ferro (PT)

secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Lóeal: Anexo li, Plenário 13 Sala 3 quarta-feira -1Oh
Telefones: 31~6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Aldo Rebelo

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Suplentes

Ceci Cunha
LeOnldas Cristirio

Mário Negromonte

1 vaga

Sérgio Carneiro

Adão Pretto
Luciano Zica

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson otoch
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

Roberto Jefferson (PTB)
2 vagas

PT

PDT

PSB

PSDB

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Ricardo Izar

Aracely.de Paula
.João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

Roberto Pessoa
Bloco (PMDBlPSDIPSLIPSC)

Edison Andrino Arma~o AbiJio
Henrique Eduardo Alves .. Carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara 81ery José AlGlemi
Wilson Cignachi Marisa serrano

José Genorno
Paulo Delgado

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

PSDB

Márcia Cibilis Viana

Bloco (PPBIPL)

Antônio Feijão
Elias Murad
José Aníbal
Rommel Feijó

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
2 vaga

carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes
1 vaga

Antônio Carlos Pannunzlo
B.Sá
João Leão

Bloco (PFLlPTB)

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: Plenário sala 19 quarta-feira - 9h
Telefones: 318-6998 a 7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos AIrton (PPB)

Titulares

José Coimbra
Osmir Lima

sarney Filho

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Elton Rohnelt
José Priante

Marquinho Chedld
Pinheiro Landim

1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Euler Ribeiro (PFL)
Freire Júnior
Marcos Lima
Regina Lirio

Valdir C-olatto

Albérico Filho
Chicáo Brígido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
1 vaga

Átila Uns
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

Expedito Júnior Alceste Almeida
Socorro Gomes (PCdoB) A1cione Athayde
Tilden Santiago (PT) Inácio Arruda (PCdoB)
Valdenor Guedes Pedro Wilson (PT)
Wigberto Tartuce Valdemar Costa Neto

PSDB

Celso Russomanno Aécio Neves
Dalila Figueiredo Narcio Rodrigues
Pimentel Gomes Salomão Cruz
Vanessa Felippe Zulaiê Cobra

PT

GilneyViana José Machado
Ivan Valente 1 vaga

PDT

Sérgio Carneiro Serafim Venzon

PSB

Raquel capiberibe Gervásio Oliveira

Maria Valadão
2 vagas

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Plnotti
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira



Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

sandro Mabel

Ali Magalhães
Felter Júnior

Herculano Anghinetli
Hugo Biehl

Laprovita Vieira
1 vaga

Affonso camargo
Arolde de Oliveira

carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José COimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Cunha Lima
Er.ivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatli
João Ribeiro
Renato Johnsson (PSDB)

Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
sameyFilho

Bloco (PPBIPL)

Antonio do Valle
Dilso Sperafico
Elton Rohnelt (PFL)
José Prlante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

PCdoB

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-8285

COMI~SÃO DE ECO,,!OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: José Pliante (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2Q Vice-Presidente: Luiz carlos Hauly (PSDB)
3Q VICe-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJVrB)

1 vaga."

1 vaga

1 vaga

Gilvan Freire
4 vagas

Suplentes

Alcides Modesto
José Augusto

PT

PDT

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

VICente Cascione

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

1 vaga

Raimundo Matos

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
SUas Brasileiro
1 vaga

Fernando ZUppo

João Paulo
Nedson Micheleti

Bloco (PFLJVrB)

José Carlos COutinho
Malilu Guimarães
Paulo Bornhausen
Vilmar Rocha
2 vagas

SlPart.

1 vaga 1 vaga

secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14 terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1 Oh
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
1Q VICe-P,asidente: Pedro Wilson (PT)
2Q Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

PSDB

F1avioAms Dalila Figueiredo
Nilmário Miranda (PT) Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
Tuga Angeraml

PT

Helio Bicudo Marta SUplicy
Pedro Wilson 1 vaga

PDT

Fernando Lopes Eurlpedes Miranda

PSB

1 vaga Femando Lyra

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

secretária: Anamelia Ribeiro COrreia de Araujo
Local: Plenário 112 - BI. das Lid. quarta-feira - 10h
Telefones: 318-7024 a 7026

PSDB

PDT

Antonio Feijão
João Faustino

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

Paudemey Avelino (PPB)

FemandÓ Zuppo

Luiz Mainardi
Maria da COnceição Tavares

Vânio dos santos

PCdoB

PT

1 vaga

João Fassarella
José Machado
1 vaga

1 vaga

Antonio Balhmann
Luiz carlos Hauly
Luiz Femando
Salomão Cruz
Vittorlo Medioli

Francisco Silva
4 vagas

Anivaldo Vale
4 vagas



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
19 Vtce-Presidente: Álvaro Valle (Pl)
2g Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
3g Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
AntOnio do Valle

Odacir Klein
Paulo Ritzel

Pinheiro Landin
4 vagas

Mauro Lopes (PMDB)
Rogério Silva
Wilson Cunha

3 vagas

Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
saulo Queiroz
Sérgio Naya (PPB)
SiMo Torres (PSDB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Juranclyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Jairo Carneiro
José Jorge

Udia Quinan (PMDB)
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Djalma de Almeida César Emerson Olavo Pires
Maria Elvira José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requiãó 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães
Basmo Villani (PSDB)
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
VadãoGomes

Bloco (PPBIPL)

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolattl

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Valdomiro Meger (PFL)

PSDB

PDT

PT

Álvaro Valle
Dolores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Alexandre santos
AávioAms
2 vagas

Eslher Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

8everiano Alves

PSDB

PT

PDT

Cleonâncio Fonseca
Expedito Júnior

José Unhares
Luiz Buaiz

1 vaga

Luciano Castro
Osmânio Pereira

Roberto santos
SRvio Torres

João FassareJJa
Maria Laura

Teima de Souza

Luiz Durão

Fernando Torres
Firmo de Castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Veda Crusius
1 vaga

Maria da: Conceição Tavares
Paulo Bernardo
Vânio dos santos
1 vaga

Femando Lopes
Femando Ribas caril

PCdoB

Alexandre santos
Arnaldo Madeira

Luiz carlos Hauly
Vicente Arruda

2 vagas

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson Micheleti

• Coriolano sales
EnioBacci

PSB

Ricardo Gomyde (PCdoB) Socorro Gomes (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900I6905I7011n012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Delfim Netto (PPê)
19 Vice-Presidente:Fetter Júnior (PPB)
2g Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
3g Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda
PSB

Aldo Rebelo

Presidente: Jaime Martins (PFL)
1g Vtce-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
2g Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
3g Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto Antonio dos santos
Betinho Rosado Antonio Geraldo

João Colaço

Secretária: Maria Unda Magalflães
Local: Plenário 4 quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE ASCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Adauto Pereira
João Mellão Neto

José Lourenço
Lima Netto

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel castro



Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Suplentes

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Nelson Marquezelli
Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

Alberto Silva
EdinhoBez

Elton Rohnelt (PFL)
Simara 81ery

1 vaga

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Haroldo Uma (PCdoB)
Marcos Uma
Oscar Goleloni
2 vagas

Bloco (PFLJPTB)

Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos
Moisés Upnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos
1 vaga

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice"-Presidente:
32 Vice-Presidente: Osmir Uma (PFL)

Titulares

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

carlos Magno
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Mussa Dames

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursicino Quiroz

1 vaga

Anfbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Magalhães
José Carlos Coutinho
Maurício Najar
Wemer Wanderer
4 vagas

Bloco (PPBlPL) Bloco (PPBlPL) .

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

PSDB

AntOnio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Francisco Horta

Herculano Anghinetti
3 vagas

Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho
1 vaga

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves (PMDB)
1 vaga

PSDB

Alceste Almeida
Edson Queiroz

Roberto Campos
2 vagas

Paulo Feij6
salomão Cruz

Vittorio Meddioli
2 vagas

Amaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
candinho Matos
Jayme santana
João Faustino
1 vaga

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Fernando Ferro
Luciano Zica
1 vaga

José Maurício

PT

PDT

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Airton Dipp

PT PSB

1 vagaArlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda
1 vaga

Giovani Queiroz
1 vaga

Sérgio Miranda

PDT

PCdoB

PSB

Augusto Carvalho (PPS)
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Cidinha Campos
José Maurício

1 vaga

1 vaga

secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário, Sala 15-B quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: Plenário 9. sala 961 quarta-feira-10h
Telefones: 318-6888/6887
Fax: 318-2176

1 vaga

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Uns
Hilário Coimbra

Bloco (PFLJPTB)

Aroldo Cedraz
Benito Gama

José Lourenço
Paulo Gouvêa



Bloco (PPB/PL)

Roberto Fontes
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat

Wagner salustiano
1vaga

Bloco (PMDB/PSDIPSL)

Genésio Bernardino
Nair Xavier Lobo
Paes de Andrade
Ushitaro Kamia (PPB)
1 vaga

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles
Mário Cavallazzi
Robério Araujo

PSDB

1 vaga

Edison Andrino
Moreira Franco
Robson Tuma

2 vagas

Elcione Barbalho
Euler Ribeiro (PFL)
José Aldemir
José Pinotti
Lídia Ouinan
Rita Camata
saraiva Felipe

Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madeira
1 vaga

PSDB

Chlcão Brigldo
Ellseu Padilha

G9nésio BernardIno
Olavo Calheiros

Regina Uno
2vagaa

B.Sá
Elias Murad

EzCdlo PInheiro
Feu Rosa

F1ávioAms
Joval'Arantes

Marinha Raupp
Sérgio Arouca (PPS)

Bloco (PPB/PL)Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PT

Jayme Santana
Luiz Piaulyino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

AIcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jofran Frejat
José Linhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque (PFL)

DoIores Nunes
.José Egydlo

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
2 vagas

PDT

Arlindo Chlnaglla .
Eduartlo Jorge
Jair Meneguell

1 vaga

1 vaga

Fernando Ribas Carl
Wftson Braga (PSOB)

PT

PDT

pedoB

Cidinha Campos
5erafim Venzon

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Tuga Angerami (PSDB)

Jandira Feghali

João Mellão Neto
José Carlos "'Jeluia
José Goimbra
Mendonça Filho

PSB

Agnelo Queiroz (PCdoB) Raquel Capiberibe

Secretária: Miriam Maria Bragança santos
Local: PlelJário Sala 9 - quarta·feira - 10h
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318·2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBUCO

Presidente: Nelson atoch (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3l! Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo BIoIchJ

Adelson Salvador
Armando Costa

Carlos Cardinal
1 vaga

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Armando Abmo
Darcisio Porondi

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

secretário: Manoel Araujo ·Femandes
Local: Plenário, Sala 3 terça, quarta e quinta-feiras - 10h
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Duma Pisaneschi
Marilu Guimarães

Roland Lavigne
Zila Bezerra

3 vagas

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)

. Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soareu
Jonival Lucas
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
1 vaga



Bloço (PMO~DlPSL)

José Pimentel (PT) Agnelo Queiroz (PCdoB)
Noel de Oliveira Alberto Goldman
Olavo Calheiros Paulo Rltzel
Sandro Mabel 2 vagas
zaire Rezende

PCdoB

1 vaga Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: Plenário Sala 11 -terça-feira. quarla-feiraequilta·feira-1Oh
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES
Presidente:
111 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
3 11 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)

TItulares SUplentes

Bloco (PFLIPTB)

Bloco (PPBlPL)

Chico Vigilante (PT) Ary Magalhães
Jair Bolsonaro A~ldo Faria de Sá
Maria Laura (PT) Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Darci Coelho
Valdomlro Meger (PFL) 1 vaga

PSOB

Jovair Arantes A1mino Affonso
Luciano castro Antonio Balhmann
Nelson Otoch Domingos LeonelU
1 vaga OIávio Rocha

PT

Jair MenegueHi carlos Santana
Paulo Rocha Jaques Wagner
1 vaga Luciano Zica

POT

Wilson Braga (PSDB) Renan Kurtz

PSB

Fernando Lyra 1 vaga

PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

1 vaga

Anibal Gomes
Edinho Aralljo

João Thomé Mestrinho
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de OliVeira
Roberto Paulino

2 vagas

Ricardo Barros

BIoco~MOBIPSDlPSUPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
carlos Nelson
De Velasco
EUseu Padilha
Moreira Franco
Rubens Cosac
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Ateeste Almeida Basilio Villani
AntOnio Jorge Eurico Miranda
Benedito Guimarães Fausto Martello
Davi Alves Silva Felipe Mendes
Francisco Silva João Mendes
Luis Barbosa Jorge Wilson
Marcelo Teixeira (PUDB) Nilton BaIano
1 vaga Osmar Leitão

PSOB

Ademir Lucas Candinho Mattos
LeOnidas Crislino Fernando Torres
Mário Negromonte José Chaves (PMDB)
Paulo Feij6 Oswaldo Soler
Pedro Henry Raimundo Matos
Simão 8essim 2 vagas
1 vaga

PT

Carlos Santana Gilney Viana
João Coser Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo
1 vaga 1 vaga

POT

Antonio Geraldo (PFL) Matheus Schmidt
VICente André Gomes 1 vaga

PCdoB

AntOnio Brasil (PUDB) Undberg Farias

PSB

Pedro Valadares Alexandre cardoso

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário Sala 11 - quarla-feira -1 Oh
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PEC-1, D~ 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARAGRAFO QUINTO DO ART. 14 DA
CONStiTUiÇÃO FEDERAL - (REELEiÇÃO)

Proposição: PECo1195 Autor: Mendonça .Fllho

Presidente: Odacir Klein (PMDB)
111 Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Jofran Frejat (PPB)
311 VICe-Presidente: Alexandre Santos (PSDB)
Relator: VIC Pires Franco (PFL)

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Belinha Rosado
Corauci Sobrinho

E1iseu Resende
Fernando Gonçalves

, Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José carlos Coutinho
José Santana de Vasconcellos .

Luiz Braga
Rubem Medina

Raimundo Santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues



Titulares ,Suplentes Titulares SUplentes

Secretária: BrunHde Uvlero C. de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVl' REDAÇÃO

AO ARTIOO_62 DA CONSmUIÇAO I;EDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

P~~io:PE~~5

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
11! Vice-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
31! Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB) .

Bloco (PPBlPL)

Jofran Frejat Adhemar de Barros Filho
OdelmoLeão Bonifácio de Andrada
Prisco Viana Eraldo Trindade
Ricardo Izar Eurico Miranda
Romel Anizlo Jorge Wilson
Valdemar Costa Neto Pedro canedo

PSDB

Adroaldo Streck Edson Silva
Alexandre Santos Mário Negromonte
Marconi Perillo OIavio Rocha
Roberto Brant Pedro Henry
Silvio Torres Welson Gasparini

PT

João Paulo Humberto Costa
JoSé Genoino Marcelo Déda
Miguel Rossetto Padre Roque

PDT

Matheus SChmidt Silvio Abreu

PSB

Fernando Lyra Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Aldo Arantes

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Suplentes

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Antõnio Balhmann
Welson Gasparini

Ciro Nogueira
Cláudio cajado

Nelson MarquezelH
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

carlos Alberto campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERALli

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEc-9195 Autor: Ricardo Herácllo

• outros

PT

HérlO Bicudo Marcelo Déda
Milton Temer Sandra Starling

PDT

Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PUPSDJPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior .

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre CardQso

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
11! Vice-Presidente: JoSé Aldemir (PMDB)
21! Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
31! Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

AntOnio carlos Pannunzlo
Arthur Virgilio

PSDB

PPB

PMDB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Bloco (PFLlPTB)

Átila Lins
Jalro carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
JoSé Luiz C1erot
Pedro Novais

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilárlo Coimbra
Ricardo Barros

Armando Abnlo
EdinhoBez

JoSé Priante
Paulo Ritzel

Pedro Novais
1 vaga

Célia Mendes
José carlos Aleluia

Leur Lomanto
MoiSés Upnik

Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José A1demlr
MariaEMra
Odacir Klein

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Corauci Sobrinho
FéUx Mendonça
Jonival Lucas
Mendonça FUho
Vic Pires Franco
1 vaga



PMDB

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

PPB

Eurico Miranda
F&1pe Mendes
1 vaga

PSDB

Alexandre santos
Nelson Otoch

PT

.Francisco Silva 1 vaga

Albérico Filho PSDB
Hennes Parcianello

Cunha Lima (PPB) Adroaldo StreckMarcelo Teixeira
Roberto Brant Alexandre santos

PT
Paulo Bauer (PFL)

João Paulo Carlos santanaRoberto Balestra
1 vaga 1 vaga 1 vaga

PDT

Ceci Cunha Airton Oipp Ênio Bacci

1 vaga Bloco (PL/PSDJPSC)

Francisco Horta . Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. COm. especiais - Anexo li, Sala 169-B
'telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CON~TITUIÇÃO NS! 17195, QUE

-ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FEDERAL" (RXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Pl88idente: Paulo Gouvêa (PFL)
2" VIce·Presldente: Cunha Lima (PPB)
31 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

TItulares Suplentes

PFLlPTB

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N" 22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEIÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22f95 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSOB)
Relator. Roberto Valadão (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBJPSDJPSLJPSC)

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro canedo

PDT

Bloco (PLJPSDJPSC)

João COser
Mmon Mendes

José Mauricio

Eujácio Simões

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelae~ (PSOB)
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PPBJPL)cartos Melles
HIlário Coimbra
OflmIrLlma
Paulo Gouvêa

AntOnio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

Benec:Ito Guimarães
FeIpe Mendes

PMDB

PPB

Aroldo Cedraz
José COimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Carlos Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Femando Ferro

PSDB

PT

Alzira Ewerton
Carlos·Airton
José Egyclio

Adroaldo Streck
Finno de Castro

1 vaga

Ivan Valente



Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

P't

Coriolano Sales

Confúcio Moura
2 vagas

2 vagas

RávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

PSB

PDT

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDB/PSD/PSL)

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Dunio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Aécio N~ves

Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Matheus Schmidt

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇé-0
N2 43-A, DE 1995, QUE DA NOYA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSmUlçAO FEDERAL.

(AUSTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEc-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

João Fassarella
João Paulo

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

1 vaga

Suplentes

Coriolano SaIes

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

PDT

Costa Ferreira
Lael Varella

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bomhausen
1 vaga

Bloco (PPB/PL)

sandra Starling

Matheus Schmidt

PSB
1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
LocaI: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇ~O
NR 40, DF 1995, QUE HALTERA A REDAÇAO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAl, A FIM DE
REDUZIR UMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERVIÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCA"

Proposição: PEc-40195 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: L60nidas Cristina (PSDB)
Relator:

Titulares

Nilton Baiano
2 vagas

1 vagaPSDB

Antônio carlos Pannunzio
L90nidas Cristina
Mário Negromonte

PT

Carlos Santana
João Coser

PDT

Serafim Venzon

Amaldo Madeira
José Chaves (PMOB)

Vlttorlo MedioU

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp.'- AneXo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃQ,NR 46, .

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIALH

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7052

Proposição: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Vrveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)



Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

Titulares

Abelardo Lupion
Augusto VIVeiros
carlos Magno
José carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murila Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

PMOB

22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
39 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

"Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
1 vaga

Suplentes

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMOBEuler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Fausto MarteUo
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

A1cione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson otoch
Sebastião Madeira

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarella
Sandra Starling

PPB

PSOB

PT

POT

cam:linho Mattos (PSDB)
Dareísio Perondi

1 vaga

3 vagas

celso Russomanno
1 vaga

João Paulo
1 vaga

PT Matheus SChmidt Coriolano Sales

POT

Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PLJPSOIPSC)

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Marta SUplicy
Milton Mendes

1 vaga

Bloco (PLJPSOIPSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Betinha Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSmUlçÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBl!STíVEIS LíQU!DOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEc-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mala (PFL)
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

José EgydioDe Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMEN~DAÀ CONSllTl!IÇÃO N2 57,
DE 1995, Q~E RDA NOVA REDAÇAO AO ARll
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,
\ E ACRESCENTA INCISO"

(VOTO FACULTATIVO)
Proposição: PEC-S7195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)



Jonival Lucas
José carlos COutinho

Alberto Silva
Anlbal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Pau/lno

PMDB

PPB

2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
EliseuMoura
Hilário COimbra
Osmir Lima

PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Suplentes

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Basnio Villani
sa/atie/ Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto campos
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga

AntOnio Feijão
L90nidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6 .
1 vaga

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PSDB

AntOnio Feijão
Arthur VirgRio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

PT PDT

PedoB

Haroldo Lima Socorro Gomes

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. COm. Especiais Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO Nll 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
'CONsmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presid~te: Carlos Alberto
1I! Vice~Presidente:
21! Vice..ipresidente: Anivaldo Vale (PPB)
31! VICe-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Wilson Braga

Suplentes

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário COimbra
Magno Bacelar

Raimundo santos
Zila Bezerra

Wolney Queiroz

Adelson salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Bloco (PSBIPMN)

Adelson salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon Santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. COm. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll
89-A~ DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO J\RT. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL· (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-a9195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson salvador (PMDB)
11! Vice-Presi.dente: Bosco França (PMN)
21! Vtee-Presidente: Cunha Lima (PPB)
31! Vtee-Presiqente: Zulaiê CObra (PSDB)
Relator:

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Cláudio cajado
José Múcio Monteiro
2 vagas

Airton Dipp
Femando Lopes

João COser
LucianoZica

Teima de Souza

Eujácio Simões

Ricardo Heráclio

PL

PDT

PSB

Carlos santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

Pedro Valadares"

José Maurfcio
1 vaga

Francisco Horta



Bloco (PPBIPL) PSOB

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

PSDB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

A1mino Affonso
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
1 vaga

Danilo de castro
Eduardo Mascarenhas

Paulo Feijó
1 vaga

Nicias Ribeiro
Roberto santos
Zulaiê Cobra

PT

Fátima Pelaes
Otávio Rocha

salomão Cruz
José Genofno
Marcelo Deda,
Milton Mendes

PT

Luiz Mainardi
Nedson MicheleU

Pedro Wilson

Luiz Mainardi
1vága

1 vaga

POT

Milton Mendes
1 vaga

Luiz Durão

~nio Bacci
Silvio Abreu

Aldo Arantes

POT

PCdoB

Coriolano sales
Matheus Schmidt

Haroldo Lima

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
111 Vice.Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
211 Vice-Presidente:
3I1Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro, (PFL)

. Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
LocaI: S13rv. Com. Esp. - Anexo 11. sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ. N2 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFlCAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Confúcio Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

AJitOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMOBIPSDlPSL/PSC)

Anfbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Bloco (PLlPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~À CONSTITUIÇ~O,

N2 128, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO A
AÚNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

COt'JSTITUIÇÃO FEDERAL" ,
(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposição: PEc-128f95 Autor: Nlela. Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
211 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
311 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
Relator: Paulo RitZeI (PMDB)

Titulare8 Suplentes

De Velasco

Autor: Hélio Bicudo
e outros

AntOnio dos santos
Átila Uns

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philernon Rodrigues

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

PSB

PMDB

Proposição: PEc-96J92

Cláudio Cajado
Coraucl Sobrinho
Jairo carneiro
Maurfclo'Najar
Vicente Cascione
2 vagas

A,yKara
GilvanFreire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

PPB

A1zira Ewerton (PSOB)
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

1 vaga

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jotran Frejat

Ceci Cunha

José Egydio
Nilton Baiano

Robérlo Araújo

PSOB

AntOnio Feijão



EdInhoArúP

JoIo"''''Jorge WlIáon (PPB)
Jo8êPrilnIl

NicIas RlbeIfO (PSDB)
Wagner RoseI

_EzIdlo PInheIro
JoIo Leio

saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

Fernando Feno
José Machado

Pedro WIIIon

AroIdo C8draZ
Jaime FernandM

Luiz Braga
Phllemon RodrIgun

Salomão ClUz (psoe)
Urslc/no QueIroz

1 vaga

PT

PPB

Adyl80n Motlll
Mário de 0IIveIr8
Robel1o Balestra

Tatvane Albuqu81qU8 (PFL)
Welson Gasparlnl (PSDB)

PSDB

PUDe

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Danilo de castro
Robérlo Araújo (PPB)
VICente Arruda
1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abl-Ackel
Prisco Viana

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
VICente Casclone
Wilson Cunha
2 vagas

Bloco (PSBlPUN)

Raquei Capiberibe Gerváslo 0IIveIfa

Secretária: Edla calheiros
Local: Serv. especiais-Anexo li-SaIa 169-8
Telefones: 318-70626n067

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnlUlÇÃO
NliI 155\.DE 1993, Ql!E -ALTERA A

REDAÇAO DO PARAGRAFO 1- DO
ARnGO 53 DA CONSnTUIÇÃO FEDERAL-

(IMUNIDADE PARLAMENTAR) .
Proposição: PEC-155J93 Autora: Cldlnha C8mpoe

Presidente: Vicente Casclone (PTB)
111 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB) .
211 VICe-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
311 VICe-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares SupIemH

Bloco (PFLlPTB)

Amon Bezerra
Otávio Rocha

carlos cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Ivan Valente
Marta SUplicy

João Maia (PFL)
Sebastião Madeira

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1vaga

PT

PT

PPB

PDT

PSDB

PUDB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angeraml

GUneyViana
1 vaga

PSB

NIlson Gibson Gonzaga Patriota

Secretárla: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especlals- Anexo li, Sala 169-B
Te~tones:318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO
NliI 133"DE 1992, QUE -ACRESCENTA

PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA
·CONSJlTUIÇÃO FEDERAL-,· .

(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)
ProposIçio: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
111 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2!1 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
311 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSOB)

Tftuhwea Sup~~

Bloco (PFLlPTB)
AJceste Almeida {PPB)
salomão Cruz (PSOB)
VIc Pires Franco
1 vaga

AntOnio Brasil
Confúclo Moura
João Thomé Mestrlnho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglla
Waldomiro FIOravante

Jovalr Arantes
Niclas Ribeiro

PDT PDT
Magno Bacelar (PFL)

RenanKurtz
1 vaga

Elton Rohnelt

Grovanni Queiroz

Bloco (PLJPSDlPSC)

ExpecIto Júnior (PPB)

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Bloco (pLJPSOIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB) DeVeIaaco



Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
111 Vice·Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! VICe-Presidente:
Relator: Carcfslo Perondi (PMCB)

T~_e. ~~n_

Bloco (PFLlPTB) .

1 vaga

AntOnio Geraldo
João Melão Neto

Rubem Medina
1 vaga

Alexandre Cardoso

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghall

Secretária: Marlene Nasslf
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À C0t4STITUIÇÃO
N2169-A, DE 1995, QUE -DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS-

ProposIçio: PEC-169195 Autor: Fernando Gome.

Presidente: Darcfslo Perondi (PMDB)
111 Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
311 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pamunzio (PSOB)
Relator: João Maia (PFL)

T~lares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

José Teles Valdomlro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio Arlhur VirgOio
2 vagas celso Russomanno

1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tllden santiago

PDT

José Maurfcio Matheus Schmidt

Célia Mendes
Costa Ferreira
João Maia
1 vaga

PDT

&3rafim Venzon Giovanni Queiroz
VICente André Gomes Wilson Braga

Bloco (PUPSDlPSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PMDBlPSD/PSLHSC)

Darcfsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo RitZel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Anlbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Arlindo Chinaglia
Marta SUplicy

1 vaga

Claudio Chaves
Dullia Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSCB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Alclone Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

Adelson salvador (PMDB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: 5efv. Com. Espedais-Anexo li, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706317066

Armando AbOio
Confúclo Moura
Carcfsio Perondi
José Pinotli
saraiva Felipe
1 vaga

Ayres da Cunha .
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo A7J
Roberto Jefferson
Ursiclno Queiroz

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Llnhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2169, DE 1993, QUE -ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSmUIÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃQ, ESTADOS E MU,NICíPIOS PA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS-
Proposlçio: PEC-169193 Autor..: Eduardo Jorge

e Waldir Pires

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Jovair .' Jantes'
Osmànio Pereira
1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSnTUlç~O Nll173 DE 1995, QUE _
MODIfiCA O CAPITULO DA ADMINISTR~ÇAO

PUBUCA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

PI'oposIç'o: PEc-173J95 Autor: Poder executivo

Presidente: João MellAo Neto (PFL)
111 VIce-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2lI VIce-Presidente:
311 VIce-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PUOB)

Titulam SUplentes

Benito Gama Betlnho Rosado
Eliseu Resende Júlio César
Félix Mendonça Luiz Braga
MussaDemes OsmirLina
Paulo Cordeiro Osório Adriano
Paulo Urna Osvaldo B"Iolchi
Rubem Medina 1 vaga

PMOB

Alberto GoIdman AntOn"lo Brasil
José Luiz C1erot EdinhoBez
José Prlante Hélio Rosas
Jurandyrpaixão UdlaQulnan
2 vagas Marcelo Teixeira

Rubens Cosae
PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotátti Fetter Jún"lor
Laprovita Vieira Flávio DeI'2i
Pauderney Avelino VadãoGornes
Renato Johnsson 1 vaga

PSOB

Armo de Castro Femando Torres
Luciano Castro Silvio Torres
Luiz carlos Hauly Veda Cruslus
Roberto Brant 1 vaga

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Dipp Femando Lopes
Matheus SChmidt Fernando Zuppo

Bloco (PLlPSD/PSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: ReJane S. Marques
Local: Serv. Corn. Esp. -Anexo li, Salas 169-8"
Tela~e:318·687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA ÀCONSmu~ÃONt 175,

DE 1995, QUE -ALTERA O CAPftuLO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL-

Propoalçio: PEc-G175195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMOB)
111 VICe-Presidente:
211 Vice-Presidente:
311 Vice·Presidente: João Plzzolatli (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItu..... SUplentes

Bloco (pJ=1.!PTB)

1 vaga

Nilson Gibson

Carlos Nelson
Eliseu PadUha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
1 vaga

Ivan Valente
Waldomiro F"Ioravante

1 vaga

Fernando Zuppo
Silvio Abreu

Alexandre Sentos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

A1zira Ewerton (PSOB)
Luciano castro (PSOB)

Márcio Reinaldo Moreira
Mário cavallazzi

Prisco Viana

PT

POT

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PLlPSOIPSC)

Alexandre Cardoso

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Eujácio Simões

Eurlpedes Miranda
Matheus SChimidt

A1mino Affonso
LElOnkfas Cristina
Roberto Brant
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
EJcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
1 vaga

Flávio DeI'2i
GElI'BOn Peres
Jair Bolsonaro
Roberto campos
VadãoGomes

Bloco (PFLJPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Uelllo Neto
PaesLandlm
Paulo Gouvea
PhHemon Rodrigues
VIcente.CascIone
1 vaga



PCdoB

Haroldo Lina Aldo Rebelo

I
Secretária: Maria Auxllladora
Local: SelV. Com. Especla1s- Anexo 11, Bala 169-8
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Ni 338-A, DE 1996, QUE -DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MIUTARES-
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executivo .
Presidente: Sitas Brasileiro (PMOB)
111 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMOB)
2!1 Vice-Presidente: Vaklenor Guedes (PPB)
311 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSOB)
Relator: Werner Wanderer (PFL) .

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Bloco (PPBlPL)

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

.Paulo Bauer
Roberto Pessoa

.2 vagas

QeVelasco
Fernando Dlniz

Marquinho Chedfd
Sandro MabeI

2 vagas

Nilson Gibson

Jaques Wagner
João Coser

José Genorno

Elias Murad
LeOnldas Cristina

Nelson Marchezan
Vicente Anuda

1vaga

Matheus Schmldt

Cunha lima
Hugo B1ehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PT

PDT

PSB

PSDB

Abelardo Luplon
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
VIcente Casclone
WelJ1E!r Wanderer

AntOnio do VaUe
AryKara
Hélio Rosas
Orefno Gonçalves
SlIas Brasileiro
Slmara Ellery

SUvioAbreu

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Vaklenor Guedes
1 vaga

AntOnio Feijão
Celso Russomanno
Luciano Castro
NIcias Ribeiro
Rommel Feljó

Chico VigHente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Gonzaga Patriota

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Osmir Lima Jonival Lucas
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo Heslander Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PMDB

AryKara Rita Camata
ElcIone Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anlvaldo Vale
Jair Bolsonaro AmaIdo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angeraml Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GHneyVlana lnáeto Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

EUrfpedes Miranda SlvioAbreu

Bloco(PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões Expe<Ito J\1nior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Raquel capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva .
Local: selV. COrn. EspecIais, AnelO 11, Salas 169-8
Telefones: 318-7061n062

PCdoB

Haroldo Lima SérgIo Miranda

secretária: Marlene .NasSlf
Local: SelV. Com. Especlals- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Ni 188-A, DE 1994, QUE -ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6i E "fR AO ARTIGO. DO .

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUI\NTO ÀS PUNIÇÕES A~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MIUTARES-
Proposição: PEC-188194 Autor: laIre RItzende

Presidente: Ary Kara (PMOB)
111 Vice·Presldente: Roberto Valadão (PMOB)

.211 VICe-Presidente: Tuga Angeraml (PSOB)
311 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:



Bloco (PPBJPL)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADAA PROFERIR PARECER

À PEC NR 37G-A,
DE 1996, QUE -MODIRCA O ARTIGO 207

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEC-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Marlsa serrano (PMDB)
12 VICe-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSOB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Jair Soares
Luciano Pizzatto

Nelson MarquezeJli
Paulo Bauer

Bloco (PPBJPL)

Flávio Derzi Basílio Villani
João Ribeiro Francisco Rodrigues
Nelson Meurer Roberto Campos

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz NonO
ZUlaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Dada Chico Vigilante
MittonMendes 1 vaga

PDT

Femando Ribas caril SiMoAbreu

Ablardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

Bloco (PMDBJPSOJPSLJPSC)

Fernando Diniz
Pinheiro Landim

Roberto Valadão

Eliseu Padilha
José Luiz Clerot
Max Rosenmann

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL:
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC Ng
407196, QUE ALTERA A REI?AÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITU~ÇAO FEDERAL
(PRECATORIOS)

Proposição: PEC-407J96 Autor: Luciano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Rávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PSB
João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL) .
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSD~)

1 vaga

Luiz Buaiz
5 vagas

Sérgio Carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto

1 vaga

Ricardo Gomyde

Claudio Cajado
Costa Ferreira

Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Ronivon Santiago
2 vagas

Alexandre Santos
FlávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Eliseu Padilha
Marquinho Chedid

4 vagas

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Emerson Olavo Pires
José Luiz Clerot
MarlaEMra
Marlsa Serrano
Mauricio Requião
Zé Gomes da Rocha

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Megar (PFL)

PSDB

Feu Rosa
Mareoni Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

PT

"'an Valente
José Machado
Pedro Wilson

PDT

severlano Alves

PSB

Gervasio Oliveira

PCdoB

Lindberg Farias

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
Ricardo Barros



Titulares Suplentes José Rezende

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1vaga ,

Bloco (PFLlPTB)

Belinha Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
1 vaga.

PMOB

JoséAnibal
1 vaga

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PSOB

PT

AntOnio Ballvnann
Roberto Brant

carlos Santana
Jair Meneguelli

Nleias Ribeiro (PSDB)
2 vagas

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga Miro Teixeira

POT

Fernando Zuppo

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettl

Wagner Salustiano

José Geno/no
Marta Suplicy

OsmAnIo Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

PSOB

'. 'PT

Iberê Ferreira
Marllu Guinarães
Roberto Jefferson
1 vaga

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Bvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

A1zira Ewerton (P5DB)
Jorge Wilson
1 vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Bloco (PLlPSOIPSC)

Ronivon Santiago (PFL) Pedro Canedo

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota 1vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulare. Suplentes

Bloco (PFUPTB)
,._0.

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Jair Meneguelli
Nilmárlo Miranda

Elton Rohnelt

1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

3 vagas

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)

MÓBcyr Andrade

PT

POT

PPB

PPB

PSDB

PMOB

Bloco (PUPSDlPSC)

Eujáclo Simões

Amon Bezerra
João Leão

LuizOurão

Albérico Filho
EI/seu Padilha
Sandro Mabel

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB:
Manoel Castro
1 vaga

Ivan Valente
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Bosco França

secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Esp. - ke'Jo I~ 8aIa1~
Telefones: 318-755517963

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 VICe-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: carlos Alberto (PSDB»

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)
, Álvaro Gaudêncio Neto

carlos Magno
Félix Mendonça

Júlio César

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva

C1eonAncio Fonseca
2 vagas Sérglg Carneiro

POT

Vicente André Gomes



B~(PMD~SD~SUPSC)

PSB

Fernando Lyra Raquel capiberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318·68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NR 1.210195, QUE "ALTERA A RED~ÇÃO DA
LEI NIl2.004, DE 3-10-53, QUE "DISPOE SOBRE
A POÚTlCA NACIONAL DO PETRÓLEO E DEFI
NE AS ATRIBU!ÇÕES DO CONSELHO NACIO
NAL DO PETROLEO, INSTITUI A SOCIEDADE
POR AÇÕES PE1RÓLEO BR~SILEIROSOCIE-

DADE ANONIMA, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS"

.. .Proposição: PL·1.210J95 Autor: Luciano Z1ca

Presidente: Alberto GoIdman (PMD6)
111 VICe-Presidente: oscar Goldoni'(PMDB)
211 VICe-Presidente: Romel Anlzio (PP6)
311 Vice-Presidente: LeOnidas Cristino (PSDB)
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-6
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N1l3.710193 QUE "INSmUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710/93 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSbB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Betinho Rosado
Eliseu Resende
Lima Netto
Paulo Bauer
Paulo Cordeiro
Rubem Medina
VIcente Cascione

Carlos Magno
EliseuMoura

Manoel castro
Mauricio Najar

Nelson Marquezelli
Ricardo Barros

Sérgio Barcellos

Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossatto

Matheus Schmidt

Sérgio Guerra

Haroldo Lima

A1dir Cabral
Carlos Alberto campista
Chico da Princesa
Paulo Bauer
Paulo Gouvêa
Ricardo Barros
Zila Bezerra

PT

Luiz Alberto
Marcelo Dada

Maria da Conceição Tavares

PDT

Serafim Venzon

PSB

Gonzaga Patriota

PCdoB

Jandira FeghaH

Albérico CoÍ'deiro
AntOnio dos santos

Arolde de Oliveira
João Carlos Bacelar

Luiz Braga
Maria Valadão
Osório Adriano

Alberto Goldman
Barbosa Neto
EdinhoBez
Eliseu Pacfilha
Oscar Goldoni
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Eujácio Simões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Campos
Romel Anlzio

Adroaldo Streck
A1mino Affonso
Eduardo Mascarenhas
LeOnidas Cristino
Roberto santos

Bloco (PPBlPL)

PSDB

Alberto Silva
Elton Rohneil
Simara Eliery

3 vagas

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

BasOio Viliani
Cunha Bueno

José Egydio
1 vaga

AntOnio Feijão
Luciano Castro

Paulo Feljó
Silvio Torres

1 vaga

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Marcelo Teixeira
Mário Martins
Max Rosenmann

Jarbas Uma
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagunçles
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
LeOnidas Cristino

Bloco (PMDBIPSD~SL)

carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair xavier Lobo
Rubens Çosac

1 vaga

Bloco (PPB~L)

Cleonâncio Fonseca
Cunha Bueno

Cunha Lima
José Rezende
Pedro Canedo

1 vaga

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão



Mário Negromonte
Pedro Henry

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

PT

Paulo Feijó
Simão Sessim

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Bloco (PPBJPL)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
José Egydio
José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Basilio Villani (PSDB)
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
3 vagas

PDT PSDB

Proposição: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
22 Vice-Presidente: ZUlaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NS! 4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Bloco (PMDBJPSDJPSL)

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Suplentes

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

CecíCunha Márcia Marinho
Eduardo Mascarenhas Osmânio Pereira
Jovair Arantes Pimentel Gomes
Zulaiê Cobra Rommel Feij6
1 vaga Vanessa Felippe

PT

Arlindo Chinaglia Humberto Costa
Eduardo Jorge 2 vagas
1 vaga

PDT

VICente André Gomes Fernando Ribas Carii

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

Proposição: PL n2 4.376J93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 VICe-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Nilson Gibson

José A1demir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

Fernando ZUppo

Claudio Chaves
Fernando Gonçalves

Jair Soares
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
2 vagas

PSB

Gonzaga Patriota

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
Lima Netto
Roberto Jefferson
1 vaga

Darcfsio Perondi
EKseu Padilha
Genésio Bernardino
José Pinotli
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Renan Kurtz



PPB PSDB

Renan Kurtz

Haroldo Sabóia
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ceci Cunha
Luiz Fernando

Márcia Marinho
Tuga Angerami

1 vaga

Pedro Valadares

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

PT

PSB

PDT

Seralim Venzon

Alexandre Cardoso

PMDB

Amon Bezerra
B.Sá
Fátima Pelaes
FlávloAms
Jovalr Arantes'

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
COraucl Sobrinho
José santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Casclone

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

PCdoB

Inácio Arruda Ricardo Gomyde

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
.L.oCá!: Serv.Com. especiais, Anexo'II, sala 1"69-B
Telefone: 318-7066n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ~O DO CÓDIGO El:,EITo
RAL E MODIFlCAÇOI;S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
111 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
211 VICe-Presidente: Jayme santana (PSDB)
311 VICe-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: Joã~ Almeida (PMDB)

Titulares • Suplentes

Bloco (PF~B)

Aldo Rebelo

Femando Lopes

confúclo Moura
Darcfsio Perondi

José Aldemir
saraiva Felipe

2 vagas

Arolde de Oliveira
Célia Mendes

JairoAzJ
Ursiclno Queiroz

Vicente Cascione
Werner Wanderer

: 1 vaga

Joã,o Fassarella
Waldomiro Fioravante

. Miguel Rossetto 1 vaga
Waldomlro Fioravante

PT

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo santos (PFL)

PDT

PSDB

Herculano Anghlnetli (PPB)
Nelson Otoch

Bloco (PLlPSDlPSC)

FranclSCó Rodrigues (PPB)

PCdoB

Eurrpedes Miranda

Bloco (í'PBlPL)

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

De Velasco

Milton Mendes
sandra Starling

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp.-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI tf1464,

DE 1995, QIlE -ESTABELECE CBITÉRIOS
DE PROTEÇAO E DE INTEGRAÇAº SOCIAL

AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.-

(TEMPORARIAMENTE PARADA, NÃO f O!
ELEITA A MESA DIRETORA. DESTA COMISSAO)

Proposlçio: PL 464195 Autor: VIc Pires Franco

Bloco (PFUPTB)

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomlro Meger (PFL)

Lfdia Quinan
Nfcias Ribeiro (PSOB)
Olavo Calheiros
Rita Camata
Simara 8iery
1 vaga

Danilo de Castro
Jovalr Arantes

car10s Magno
costa Ferreira
Fernando Gonçalves
José Coimbra
Marilu Guimarães
Raimundo santos
1 vaga

A1ceste Almeida
Pedro COrrea
Robério Araújo
Welinton Fagundes
2 vagas

Jofran Frejat
5 vagas

PPB
A1zira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar



Silas Brasileiro
1 vaga

Romel Anízio

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto santos
SNvio Torres

João Paulo
Paulo Delgado
sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus SChmidt

1 vaga

PSDB

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

PT

José Genoíno
Padre Roque

Waldomiro FIOravante

PDT

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Bloco (PL/PSDJPSC)

Anivaldo Vale
BasOio Villani
José Janene
Valdomiro Meger
1 vaga

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crus/us
José Pimentel
Nedson Micheleti
Vânia dos santos

PPB
Cunha Bueno

Herculano Anghinettl
Laprovlta Vieira

Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

PSDB

AntOnio Feijão
Fernando Torres

2 vagas
PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

1 vaga

Valdemar Costa Neto

Femando Lyra

Aldo Arantes

Marquinho Chedid

Bloco {PSBlPMN}

1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima

Coriolano sales
Fema~o Lopes

Francisco Horta

Sérgio Guerra

PDT
Márcia Cibllis Viana

1 vaga
Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujácio Simões
Bloco (PSBlPMN)

Ricardo Heráclio .
secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELAnVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Goozaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Clueiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

salomão Cruz (PSDB)
samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
SUas Brasileiro (PMDB)

Félix Mendonça
José Carlos Aleluia
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
saulo Queiroz
VilmarRocha

EdinhoBez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão

PMDB

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Netto
Moisés Upnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas

PCdoB
Ségio Miranda 1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7061n052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aroldo Cedraz (PFL) Femando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Blery (PMDB)

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA

DESnNADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELA1JVOS À Dt;MARCAÇ~O DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061



Luiz Fernando (PSOB)
Osmir Uma (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Autor: Presidência

Luiz Femando (PSOB)
Paudemey Avelino (PPB)

Salomão Cruz (PSDB)

Suplentes

Belém (PFL)
SOcorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSOB)

Aníbal Gomes (PMOB)
AntOnio Feijão (PSOB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, POR 25 SESSÕES,

A PARTIR DE 14-1-97, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES gERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATlZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

-AntOnio Brasil (PMOB)
Jair Bo/sanara (PPB)
João Fassarella (PT)
Miro Teixeira (POT)

Secretária: Mário Orausio Coutinho
Local: $a1V. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7066/7067

Proposição: Autor: Presidência
Coordenador: AntOnio Feijão (PSDB)

Titulares Suplentes

AJzlra Ewerton (PSOB) José Priante (PMOB)

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíoDO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS ~RASILEIRAS

POR GRUPOS ASIATICes

Coordenador: GHney Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMOB)
Fernando Gabeira (PV)
GelVásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: SeIV. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-706817067

COMISSÃO EXTERNA

PARA, NO PERíoDO DE 17-12-96 A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS



REGIMENTO INTERNO - SENADO FEDERAL (R$ 10,00)

Edição especial de 1995.

Resolução nO 93, de 1970. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nOS 51, 58 e 63, de 1989, e 1,9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NACIONAL) (RS 5,00)

Edição de 1995.

Resolução nO lnO CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA NOS 1, 10, 12, 17,22,82 A 84, SSoA 168, 110 A
127. (RS 12,50 o volume)

Publicação trimestral & artigos jurídicos e técnico-legislativos com circulação ininterrupta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,00)

Edição de 1995.

Proposições Legislativas, Trarlútação, 1995.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

]0 Vólu~: Defesa da concorrência no MercosUl - Professor Werter Faria; 20 Volume: A
Defesa contra as práticas desleais na Europa - Um exemplo a seguir? - Professor Werter Faria; .30

Vólume: o regime comum de origem no Mercosul; 4° Volume: ZPEs brasileims - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; 5°Volume: Disciplinada concorrênciade controle das concentra
ções de erupresas no Mercosul; 60 Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de-Integração do Mercosul; 7°Volume: O estabelecimento de uma política comum de prot.e
ção do meio ambíente - sua necessidade num mercado comum; 8° Volume: Hannonização Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (RSI0,OO)

Lei nO 7.210, de II de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penal. Lei das
Contravenções Penais, de Prevenção e Repressão ao Tráfico llicito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resol~ da ONU sobre prevenção ,do delito e tratameuto dos reclusos.

OBRA SOClAL E POLíTICA DE ALBERTO PASQUALINI (RS 25,00)
.~

. Edição de 1994.4 volumes.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA (RS 12,00)

Hf edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de Inelegebilidade. Lei OIgânica dos Partidos Políticos. Eleições de
1994. Legislação correlata. Calendário eleitoral.

Pedidos!
Su~de Edições TéCllÍCfs - Senado Federal Praça dos 'frês Poderes, Vaa N-2, Unidade de
Apoio m. CEP 76165-900. Brasllia-DF..Telefoncs: (061) 311-4258 e 311-7333. Telex: (061) 1351



SUbseCRETARiA dE EdiÇÕEs TlCNiCAS

do SENAdo fEdERAl

CoNS1T11JlÇÃO FEDERAL A11JAUZADA COM TODAS AS MUDANÇAS EFETUADAS

DESDE A SUA ElJú5ORAÇÃO EM 1988, JNa..lJfDAs, lNa...usIVE, 'roDAS AS

EMElllOAS OON5TTIUOONAIS DE REVISÃo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 22.ll andar - 70165-900 - Brasflia - DF

Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589
Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
VIS N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos dO CEGRAF, pelo estacionamento'

esquerda)



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (R$ 10,00)

Euclides da Cunha.
Edição de 1994 comemorativa dos 90 anos de publicação de Os Sertões.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (RS 5,00)
Edição abl:dizada em 1995 cootaxIo as Fme:rw:Jas CaNituciooais e as Emandas CaNituciooais de

Revisão.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL I CONSTITUITION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (RS 5,00)

Tradução para o francês de Jacques VI1lemain e Jean-François Cleaver (Tradutor do Senado
Federal) da edição atualizada em 1994, contendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constituci
onais de Revisão.

Tradução para o inglês de Istvan Vajda, Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres e Vanira
Tavares de Souza, tradutores dos Senado Federal, da edição atua1izada em 1994, cootendoasEmendas
Constitucionais e as Enrndas Constitucionais de Revisão.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 5,00)

Edição de 1995.
Lei nO 8.069 e as alterações da Lei n° 8.242 e Legislação Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 (RS 3,00)

Edição de 1994.
Comentários à Lei nO 8.713/93 e infonnações complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (R$ 5,00)

Edição de 1993.

Coletânea de textos jurícicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

LICITAçõES, cor;CESSÕESE PERMISSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA(R$5,OO)

Edi~de~95.
Leis 8.666193, 8.883194, 8.987195, texto da Constituição fi:deral sobre matéria e l.eBislação

~.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUOONAL (R$ 45,00.• coleçlo)

Edição de 1994.
Série com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURíDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇAo
COMPLEMENTAR (RS 5,00)

Edição de 1995.

Dispõe sobre o regimejurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais e Legislação Complementar.

Pedidos à
Subsecretaria de Ediçlies Técnicas -~ FederaL~ doa~ Poderes, Via N-2, Unidade de
Apoio m CEP 70165-900. Bruilia-DF. Tdefones: (061) 311-4258 e 321-7333. nJex: (061) 1357
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nQ 126 • abrilljunho -1995

Leia neste número:
Uma visão critica do Direito - André Franco Montoro
Processo orçameatá.rio federal: problemas, causas e indicativos de soIuçio - Osvaldo Maldonado Sandtes
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilícito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Ministério Público do Trabalho: prerrogativa do of'tclo do comunicáveis à sua atuaçio como parte? 
JoséPitu
Barreira legal nos sistemas eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dos fundos de pensão e o men:ado de capitais - Arnold Wald
Pena sem prisão: prestação de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso especial e o deci~ interlocutório desafiadonlll por agravo de instrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - ,René Ariel Dotti
A exoneração tributária dos aposentados e pensionistu - Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes
Considerações acerca da constitucionalidade na expediçio de medidas provisóriuve~9matéria
orçamentária pública (Nota técnica o· 1195) - RobilOD Gonçalves de Cutro
Requisitos par Ministro e Conselheiro de Tribunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os principios informadores do contrato de compra e venda internacional na Convençio de Viena de
1980 - Judith Martitu-Costa
A defesa da concorrência no Mercosul - José Matias Pereira
Ônus sucumbenciais. Situações controvertida. - Élio Wanderley de Siqueira Filho
Das Disposições Constitucionais Transitórias (uma reduça:o teórica) - Ivo Dantas
Notu IObre a exegese do artigo 102, I, If. da ConstítuiçJo FederaI- Antôoio Vital Ramos de Va8CODCdos
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha
Derecho penal oono teccnología social (Notas sobre las contradicciones dei sistem penal) - Juan Mareos
Rivero Sanchez
Da codificação à lei civil brasileira - Femado Braga
O di."'cifo deiroral português - Jorge Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Toshio Mukai
A intenençio do Estado brasileiro e a política oIigárqu.icl. na república velha- Maria EIizabeth Guima
ries 1eixeiraRocha
Biblioteca e constituição - Sueli Angelica do Amara..
O principio da responsabilidade objetiva do Estado e 1 teoria do riJoo administrativo - Heleno Tavdra
ToiTes
A legitimação.do Parlamento para função fiscal- Iris Eliete TeixeiIa Neves de Pinho Tavares
liderança: uma nova visio - Tinia Mara BoteIbo
Agamennou Magalhães O estadista do social, o administrador, o pensamento político - Jalbas Maranhão
Da Jurilpnadencia como ciencia compreensiva. A dialética do compreender mediante o interpretar
Miracy Barbosa de Sousa Gu5tin

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretariade Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão
incluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT.
Nome: ~ .
Endereço: ~ ; .
Cidade: UF: ~Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: .
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nll 127 . julho/setembro -1995

Leia neste número:
Direitos e garantias fundamentais - Josaphat Marinho
A iDtroduçio da Lex Mercatoria llO Brasil e a c:riaçlo de UDla nova clogmátic:a - Amoldo Wald
Justiça Militar: por que sim e por que não? Competência - Álvaro Lazzarini
A COIIItituiçIo ea educ:açio braiJejra - Edivaldo M. Boaventura
A fimção judicante do Poder Legislatiw no Brasil- Paulo Lopo Saraiva
Direito à moradia - Sérgio Sérwlo da Cunba
Dos efeitos da falência decretada no estrangeiro - Edilson Pereim Nobre Júnior
Apropriaçio indébita em matéria tributária- CarloI Alberto da Costa Dia
A incidência da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporação de venda de imóveis - Oswaldo
Olhou de Pontes Saraiva Filho
A uniio estávd e a Lei ali 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - 000 Eduardo VIUU Gil
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino Zavascki
ReviI10 do decênio da Reforma Penal (1985-1995). Comideraçks IObre a "EICCUÇ1o Provúória da
Senteúça Penal" - Mauricio Kuelme
A contribuiçAo da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Uma leitura juridic:a da prostitlliçJo inrantil- JOIiane RDIe Petry Veronete
Contratação dileta: dispensa de licitação com base no art. 24, inc. vm, da Lei nIl 8.666I93 - Jorge Ulisses J.
Fernandes
Empresa agrária e estabeleclmeoto agrário - Fábio Maria de-Mattia
Neolibera1ismo e desadministrativização - Gladston Mamc:de
Preáçio de colltU- ÍDIt11IJIIaItO de tranIparâacla da Admia.isti'açio- Flávio SátiroFem~
Regimes de concorrência epoUticas de concorrência na América Latina: o caso do Mercosul- José Matias
Pereira . ,
A eYOIuçIo jurilpmdencial doIlÍIteaW regionais~ de proteçio llOI diredoi blllllaDOl-Jete
Jane Fíorati
Contribuições sociais: a oertidão positiva de débito com efeito de negativa em face do § 311 do art. 195 da

Constituição Federal - Fabiana de Menezes Soares I
Invalidaçlo "ex oIf'lCÍO" doi atol adminittratiVOl pelo juiz - Joté Américo A. Costa
A discricionariedade administraúva e () cootmle judicial de seus limites - Amandino Teixcim lI.im::s J".mim
O CODtrato com dáJuula de riIco para esploraçlo de petróleo llO BruiJ - 'Ibadeu Andrade da Cuba
A Corte Internacional de Justiça c o caso Estados Unidos - Nicarágua - Frcdys Orlando Solto
Lei IObreo Tribwaal CollltitucloD.al Federal AIemio. (Lei do TriIMmaI CoastitucionaI Federal) - Luís
MonlO .Heck, , ' ,
IX Congresso Latino-Americano de Direito Romano (Jalapa-Méxíco). Romanismo e indigenismo dos juris-
tas latiilo-aiDeriéaDos - Silvio Meira '
A Responsabilidade do Ettado-Juiz - Rogério Marinho Leite Chaves
Da correção monetária dos débitos judiciais trabalhistas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGILATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: .
Endereço: .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: A.ssinatura: .
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PREÇO DE ASSINATURA

-SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$3;1,00

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte

Valor do número avuiso

R$ 127,ffi(cada)

R$O,30

Os pedidos devem seracompanhados decheque pitgávdem BrasOia, Nota de Empenhoou OrdemdePagamento
pela Caixa Econômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 eJou pelo Banco do Brasil

. - Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente n° 55560204/4, a favor do

,
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160·900

Maiores informações pelos Telefones (06Í) 311·3738 e 311·3728 na Supc.dsão de Assinaturas e Di5tribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário. •
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